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LEI MUNICIPAL Nº 4.405/2018.
ALTERA E INCLUI  DISPOSITIVOS NA LEI
MUNICIPAL Nº 1.005, DE 24 DE MAIO DE
1990,  QUE  DISPÕE  SOBRE  O  REGIME
JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

                                          O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI-RS, no uso de suas
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
FAÇO  saber  que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  APROVOU  e  EU  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica alterado e incluído dispositivos no artigo 111 da Lei Municipal nº
1005, de 24 de maio de 1990, que passa a viger com a seguinte redação:

[...]
“Art. 111. A licença-prêmio poderá ser convertida em pecúnia, no todo ou em

parte, nas seguintes situações:
I – por solicitação do servidor e havendo conveniência para a administração,

desde  que  não  tenha  um  substituto  nas  mesmas  condições,  que  em  razão  da
necessidade do serviço público, impossibilite seu afastamento;

II  -  por  falecimento  do  servidor,  quando  a  licença  prêmio  a  que  tiver
adquirido direito o "de cujos", e não gozada, será paga aos seus sucessores legais;

III  -  por  aposentadoria  do  servidor,  quando a  licença  prêmio  a  que  tiver
adquirido  direito,  e  não gozada nos  termos do inciso I,  do §  1º,  do  artigo  110 da
presente Lei, será paga ao mesmo.

§  1º.  Deverá  ser  considerada  como  base  de  cálculo  da  conversão,  a
remuneração do servidor, devidamente atualizada.

§ 2º. O pagamento poderá ser efetuado em tantas parcelas, quantos forem
os períodos de trinta dias a que tiver adquirido direito. ”

[...]

Art. 2º. Ficam convalidados os atos praticados até a presente data, para o
atendimento dos objetivos previstos na presente lei.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus
efeitos a 1º de Janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 25 DE ABRIL DE 2018. 

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
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SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 32/2018

Senhor Presidente e Senhores Vereadores

Ao cumprimentá-los, cordialmente vimos pelo presente encaminhar à
apreciação e votação o  Projeto  de lei  em epígrafe,  o  qual  ALTERA E INCLUI
DISPOSITIVOS  NA  LEI  MUNICIPAL  Nº  1.005,  DE  24  DE  MAIO  DE  1990,  QUE
DISPÕE  SOBRE  O  REGIME  JURÍDICO  DOS  SERVIDORES  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A Lei Municipal 1.0005 dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores
municipais.  Na  Seção  VII,  a  partir  do  artigo  109  do  referido  diploma,  é
regulamentado direito da Licença Prêmio, que trata de uma licença remunerada
a que o funcionário tem direito na proporção de três meses para cada cinco
anos servidos. 

Visa o presente alterar o disposto no artigo 111 do referido diploma,
no sentido de incluir a possibilidade de converter em pecúnia a Licença-Prêmio,
no todo ou em parte, ao servidor em situação de aposentadoria, quando tenha
direito adquirido e não tenha gozado.

Na certeza de contarmos com a habitual  compreensão desse Poder
Legislativo para a aprovação deste Projeto de Lei, que rogamos seja incluído no
expediente da próxima sessão, para exame e votação em regime de urgência
urgentíssima, na forma e prazo regimental.

CLEITON BONADIMAN
Prefeito Municipal]
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