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LEI COMPLEMENTAR NO lll, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014.

“Disp6e sobre revoga9aO da Lei Complementar 47/2009 que trata sobre gozo de ferias e de

licenca-Premio no ambito da Administrap肴o P皿ca Direta e das Autarquias MunicIPalS, e da

PrO Videncias correlatas”.

O PREFE量TO MUNICIPAL DE BURITAMA faz saber que a Camara Municipal

aprovou e ele sanciona e p「o血ulga a seguinte Lei.

Art. lO - Os artlgOS 10l a 104 da Lei Complementar MunicIPal nO 2.024/91 - Estatuto

dos Funciondrios P心blicos Municipais de Buritama’PaSSam a VlgOrar COm a Segulnte reda9肴O:

``Art. 10l - O fincional‘io ter各direito de 30 (trinta) dias de f誼as a cada ano de ef前v。

exercicio no cargo p的lico, Observada a segulnte PrOPOrCaO relativamente ao n血IerO de faltas

lrUuStificadas oco正das d皿ante O Perfodo aqulSitlVO:

I - 30 (trinta) dias corridos, quando tiver ate 5 (Cinco) faltas;

II - 24 (Vinte e quatro) dias corridos qunndo tiver de 6 (seis) a 14 (quatorze) faltas;

III - 1 8 (dezoito) dias corridos quando tiver de 1 5 (quinze) a 23 (Vinte e tres) faltas;

!V - 12 (doze) dias corridos, quando tiver de 24 (Vinte e quatro) a 32 (trinta e duns) faltas.

§ lO - E vedado descont叫do periodo de ferias’aS faltas do servidor ao servico, meSmO

§ 2O - O periodo das ferias sera computado, Para tOdos os efeitos, COmO temPO de

§ 3O - Anualmente, ate O dia 15 de dezembro do exercicio que estiver em curso, devera

Ser elaborada escala de ferias pelo Departamento de Recursos Humanos, OuVido o funcionarlO

e atendendo o interesse do servlCO Pdblico.

§ 4O - Somente depois do primeiro ano de efetivo exercicio no cargo p皿ico, O

funcionario adquir壷direito ao gozo de ferias.

§ 50 - O gozo das ferias sera remunerado com l/3 (um terco) a mais do que o

VenCimento normal.

§ 6O - No caso do funcionario exercer fun辞o gra揃cada ou ocupar cargo em comissa。,

a respcctiva vantagem ser盃considerada no calculo do adicional de que trata o par各grafo

§ 7O - Durante as f訂ias o servidor tera direito a todas as vantagens do cargo, COmO Se

em exercicio estivesse.

§ 80 - Na hip6tese de se tomar invi各vel o gozo de f訂ias, na foma prevista nesta lei

COmPlementar’em Vi血de de exoneracao’aPOSentadoria por invalidez pemanente ou

l

Avenjda Frei MarceIo Maniiia, 700 - Fone/Fax (18) 3691-9200 ・CEP 15290・000- B軸tama-SP l

e・ma航secretaria@buritama.sp.gov.br

四囲



Govemo do Municfpio de Bu「jtama

Paeo MunicipaI償Nesio Cardoso,,

CNpJ 44,435.121/0001。31

falecimento・ Sera Paga aO eX-SerVidor ou aos seus beneficiarios, COnfome o caso, indeniza知

relativa ao periodo das f壷as a que tiver direito, na PrOP咋O de l′12 (um doze avos) p。. 。ad。

mes de efetivo exercicio’inclusive’aS ferias proporcionalS.

§ 9O - Poderao os membros de uma mesma familia’desde que funcionarios p皿icos,

assim entendidos’marido e mulher・ PalS e皿os, gOZar f競as na mesma epoca’皿a VeZ que

nao cause pr句uizos ao serv看CO Pul)lico”.

``Art. 102 - E facultado ao funcionalio・ COnVerter l/3 (um terap) do periodo de ferias a

que tiver direito’em abono pecuni各rlO’nO Valor da remunera9aO que lhe seria devida nos dias

COrreSPOndentes, Vedada qualquer outra hip6tese de conversao em di血eiro.

§ lO - Para fazer prevalecer seu direito e jus a conversao tratada no caput deste artigo, O

fincion誼o devera manifestar por escrito sua opc§o’ate O dia 15 (quinze) do mes anterior ao

inicio do gozo das ferias.

§ 20 - Somente podera ser requerida a conversao de que trata o caput deste ardgo para

as f前as cu'OS Periodos aqulSitivos vencerem a pa血da promulga印da presente lei.

§ 3O - O funcionario tambem poderd desde que nao cause prejuizos ao servico p軸co,

requerer o parce獲amento das f計ias em o2 (dois) periodos, naO POdendo ser infdriores a 15

(quinze) dias cada um, COm eXCe印da hip6tese da convers肴o tratada no “caput” deste ardgo,

quando ent肴o o funcionario devera gozar por inteiro o saldo remanescente.

§ 4O - No interesse da Administracao P皿ica’froa a autoridade competente, autOrizada a

transfomar as fdrias do ft…Cion各rio de carrei「a ou em comissao em pec血la, COm a devida

COnCOrd合ncia do mesmo, naS SegulnteS hip6teses・

I - que O gOZO de ferias seya prg恒dicial para o bom andamento do servleO P皿co;

II - a COmPrOVaCaO da indispensabilidade do servidor para o servICO P軸co tratada no inciso

anterio「 deve「まse「justificada, PO・ eSC「ito, PeIo respectivo chefe imediato;

III - Para COmPenSa車O de divida ativa e/ou divlda passiva, 」unto aO Govemo Munic-Pal e

AutarqulaS.

a) A comprova9aO da divida dever各ser certificada pelo Depariamento de Tributos desta

MunicIPaIidade e/ou a quem for de competencia, devendo ser encaminhada sob protocoio

」unto aO Depammento de Recursos Humanos com o valor a ser compensado em folha de

PagamentO dos servidores p皿cos munic-PalS・ que aO final exped竜declancao de

qulta9aO de d6bitos, em COnfomidade com o disposto na Lej nO -2.007 de 29 dejulho de

b) Para divida ativa c巾o valor sQia superio「 ao valor compensado, a diferen9a devera ser

Obri gator'amen te ParCeIada,,.

§ 5O - O presente atigo nao se aplica aos servidores o叩anteS do quadro do magisterio

que est各o sしUeltOS aO disposto na Lei Complementar MunicIPal nO 75/201 1 que trata sobre o

Estatuto・ Plano de Carreira e Remunerap肴o do Magistうrio P皿ico do Municipio de Buritama”.
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くくArt. 103 -Nfro tera direito a f前as o funcionario ou servidor que no periodo

aqulSitivo esteve no gozo de licen9aS PreVistas nos incisos I, II・ V’VI e VIII do artlgO

108’da Lei Compleme血Municipal nO 2.024/91・ POr mais de 1 80 (cento e oitenta) dias,

くくA巾・ 104 - A partir da vigencia da presente lei complementar’6 vedada a acmulap各o

de ferias, eXCetO POr absoluta necessidade de servico e pelo maximo de dois (02) anos.

§宣O - Por absoluta n誓SSidade do servico’aS f疑as poderfo ser indeferidas pela

administra碑o’Pelo prazo maxlmO de O2 (dois) anos consecutivos, aSSegurando-Se aO Servidor

Certidao que lhe garanta o gozo oportuno desse periodo.

§ 20 - Somente serao. consideradas como n肴o gozados, POr absoluta necessidade de

ServlCO, aS ferias que o funcIOnalio deixar de gozar mediante decisao escrita da autoridade

COmPetente’eXarada em requerimento e publicada na foma da lei, dentro do exercfcio

Segulnte aO Perfodo aqulSitivo a que elas correspondam.

§ 3O - Para os periodos aquisitivos completados anteriomente a vigencia da presente

lei・ eXCePCIOnalmente os servidores poderあgoz糾os oport皿amente, mediante escala a ser

elaborada・ Observado’nO que COuber as disposi96es constantes do § 3O do Artigo 101 da

PreSente lei’’.

Art・ 2O - Os a巾gos 134 a 139 da Lei Complementar MunicIPal nO 2.024/91 - Estatuto

dos Funcion誼os P皿icos MunicIPais de Buritama’PasSam a vlgOrar COm a Segulnte reda印:

くくArtigo 134 - A licenca-Premio podera ser concedida’de oficio, atraVeS de portaria

expedida apos apura肇O do direito, mediante certidfo de tempo de servlCO言ndependente de

requerimento do funcion各rio’e Ser各Publicada no Jomal de divulgapao dos atos oficiais do

MunicIPIO’nOS temOS da legislapfro em vlgOr.・・

Par祖afo trnico - Nos 30 (t血a) dias seguintes a data em que o funcion餌o completar

Cada perfodo aqulSitivo’O Departamento de Recursos Humanos com皿icara por escrito esse

くくArtigo 135 - Para a hip6tese da n肴o concess豹de oficio de que trata o artlgO anterior, O

funcion各rio poderarequerer o gozo da licenca-Premio:

I - POr inteiro ou em parcelas n轡o inferiores a 15 (quinze) dias;

II - ate O implemento das condic6es para a aposentadoria voluntaria.

§量O - Caber各a autoridade competente:

a - adotar, ap6s manifesta辞o do chefe imediato’Sem Pr。ufzo para o servlap, aS medidas

necess盃rias para que o funcionario possa gozar a licenca-Premio a que te山a direito;
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respeitado o interesse do serv19O’Pelo gozo da licenca-Premio por inteiro ou

ParCel adamente.

§ 2O - A apresent垂o de pedido de p争SSagem a inatividade, Sem a previa e opo血na

aPreSenta9aO do requerimento de gozo・ lmPlicar毎erda do direito組cenca-PremlO.

§ 3O - Excetuan-Se do disposto no pardgrafo anterior, OS CaSOS em que o servidor

requerer exonera碑O em Virtude de mutacao funcional ou de ingresso imediato em outro

6rg急o p皿ico estadual ou federal’Para POSSe em CargO Pdblico ef証vo’hip6tese em que

O Servidor falajus a indehizap5o dos direitos adquiridos e nfo frufdos no cargo anterior”.

くくArtigo 136 - O funcionario dever各aguardar em exercicio a aprecla尊O do requerimento

de gozo da licenca-Premio.

Paragrafo血nico - O gozo da licenca-Premio dependerate novo requerimento, CaSO nao

Se inicie em at6 30 (trinta) dias contados da publicapao do ato que o houver autorizado”.

``Artigo 137 - Quando se tomar inviavel o gozo de Iicenca-Premio, na foma prevista

nesta lei complementar’em Virtude de exoneracato “ex o飾cio”’apOSentadoria por invalidez

Pemanente Ou falecimentoブSera Paga aO eX-Servidor ou aos seus benefici餌os, COnfome o

CaSO, indeniza9aO Calculada com base no valor dos vencimentos do cargo ocupado, referente

αArtigo 138 - O servidor p皿co que j各tenha implementado as condic6es para sua

aposentadoria ou inatividade remunerada voluntaria e∴Se enCOntre no exercicio de suas

atividades p皿cas na data de publica単v desta lei compleme血, POdera fruir os periodos de

licen9a-Premio adquiridos’ Salvo se for aposentado por invalidez ou inativado

COmPulsoriamente, quando ent各o perceber信ndenizapao nos temos do artlgO 1 37 desta Iei

COmPlementar.

Pa竜grafo Unico - O disposto no caput deste artlgO’naO Se aplica aos funcionarios cIUO

ProCeSSO de aposentadoria se encontre em andamento quando da publica碑o da presente lei, OS

quais poder各o ser indenizados na foma prevista no artigo 137 desta lei・,.

くくArligo 139 - O disposto nesta lei complementar ap萱ica-Se aOS Periodos de licenca-

Premio n肴o usufiuldos no prazo previsto na vigencia da redap負o anterior deste artlgO.

Par各grafo Unico - No interesse da Administra商O PdbIica’fica a autoridade competente,

autorizada a t「ansformar as licen9aS Premios do funcionalio de carreira em pec血a. com a devida

COnCOrdancia do mesmo, na Segumte hip6tese:

I - Para COmPenSaCaO de divida ativa e′ou divida passivaらuntO aO Govemo Munic-Pal e

Auta「qlllaS.

C) A comprovacao da divlda devera se「 certifecada pelo Departamento de Tributos desta

MunlCIPalidade e/ou a quem for de competencia・ devendo ser encamjnhada sob protocoIo

」untO aO Departamento de Recursos Humanos com o valor a ser compensado em folha de
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Pagame11tO dos servidores p皿cos municIPa-S’qlle aO fual exped竜declara9あde

qulta確O de d6bitos, em COnfomidade com o disposto na Lei nO I2.007 de 29 dejulho de

d) Para divida ativa c函valor seja superior ao va-o「 compensado, a diferenca deveI舌ser

Obrigatorlamente ParCe l ada,,.

A巾・ 3O - As despesas decorrentes da presente lei correrao por conta de dotac6es

ProPrlaS COnSlgnadas no orcamento vlgente, SuPlementadas se necess誼o.

A巾・ 4O - Esta lei complementar entrara em vlgOr na data de sua publicap急o, reVOgando-

Se O §2O do artigo 130’da Lei Complementar M皿icipal nO 2.024/9l, e em eSPeCial as Leis

Complementares 47/2009, 49/2009, 5 1/2009 e 61/2010.

Buritama, 19　de se`embro de

Emanc!Pa辞O PoIitica.
ZO14; 97 anos de Fu血da辞o e 66 a血os de

SANTOS TEIXEIRA

Prefeito MunicIPal

Publicado na Divis紬e Expediente do Govemo do Municipio de Bu正an空夢Jinta

SuPra, POr afixa9aO em local de costume.
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MARIA CRE Tm4 NOBRE SANTOS
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