
"Attera a tnctso I, do §20, do 
arttgo 49, do Let 1.477, de 30 de 
dezero bra de 1998, corn redacão 
dada peta Let 2.124, de 4 de 
setembro de 2013, 

Art. 12.0 ingso I, do §20, do artigo 49, da Lea 1.477 de 30 de 
dezembro de 1998, passará a canter a seguante redacão 

"1 	A seP usufruida em parcela ánica 0(1 subdividida em várlos 
periodos observando-se, nesta hipotese, qua cada mOdulo da lacenca 
prêmw no poderá tar periodicidade inferior a 15 (quinze) dIas, " 

Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, revogando-
se 0 inciso I, do §2°, do artigo 49, da Let 1.477, do 30 do dezembro 
de 1998, cant redacäo  dada pela Let 2.114, do 4 de setembro de 2013 
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0 presente Projeto do Lei tern par finalidade 
readequar a concessáo da lacenca prémlo prevasta na Lea 1 477/92, 
arnoldando-a as necessidades contemporâneas de organização da educacao 
municipal, de forma que se garanta a gozo cia urn direato previsto a 
gama dos servidores p6b1icos do magistérlo sesi prejudicar, todavia, a 
estrutura administrativa envolvendo as atribuices do aulas, 
minorando-se a contratacão precaria tendo par firn suprir a falta do 
professor qua licenciau-se, em gaza de lacenca-prémlo, pelo perzodo 
matumo cia 30 dias prevasto tie Lea qua se vislumbra derrogar.  

Equivale dizer, que sob o manto cia 
legaslacão atual qua versa sabre a licenca-prêmao, a seu gaza rende 
ensejo a contrataço cia servidores temporarios para a cobertura cia 
vega deaxada palo professor ticenciado 36 cam a esperada entrada em 
vigor da reforma ora proposta, a vaga trarisitoriarnente deaxada palo 
professor em gozo de lxcenca-premio,fracionada em no minamo 15 
(quanze) dies, sail ocupada mediante atrabuado do aula a urn servidor 
cia carreara quo o substatuira, evitando-se, nesta hipotese, a 
contratação temporaria qua constitui urna farina cia excecAo a 
invastidura no servico publico 

Logo aguarda-se a aprovacão do pr'esente 
Proeto do Lea contribuindo para a aperfaicoamento  do ordenamento 
jurtdico desta Municipaladade 

Paco MunicipaiJosé Bento Geraldes, 14 do 
setembro cia 2017 

Carlos Eduardo Carmona Lourenco 

Prefeito Municipal 



Prefdtura Municipal de Bdlswno 
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Deixa-se 	de 	apresentar 	o 	impacto 
orcamentário-financeiro de que tratam os artigos 15 "usque" 17, da Lei 
Complementar 101, de 04 de mate de 2000, jé que o presente Projeto de 
Let no cria despesas publicas 

Pace Municipal José Bento Geraldes, 14 de 
setembro de 2017 

Carlos Eduardo Carmeaa Lourenco 

Prefeito Municipal 
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