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LEI N° 656/2020

FAcuLTA AOs  sERvlDOREs  pdeLlcos
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA
E    DA    CAMARA     MtJNICIPAL,     FOLGA
REMUNERADA       NO       DIA      DO       SEU
ANrvERSARlo         E         DA         ouTRAs
PROVIDBNCIAS.

A   PREFEITA   CONSTITUCIONAL   DO   MUNIcipIO    DE   NATUBA,    sua
Excelencia a Senhora Janete Santos Sousa da Silva, no uso de suas atribuic6es que
lhe sao conferidas pela Constituieao Federal e pela Lei Organica do Municipio fapo
saber que,  a Camara Municipal de Vereadores aprovou e eu  sanciono  a seguinte
Lei:

Art.1°  -  Fica  autorizado  ao  Chefe  do  Poder  Executivo  e  Legislativo  Municipal  a
conceder urn dia de folga remunerada aos servidores ptLblicos municipais efetivos,
na data de seus aniversarios.

Art.2   a-   0   servidor  e   empregado  publico   municipal  para  ter  direito   a  folga
comunicara sua chefia tres (3) dias antes da data de seu aniversario que efetuara a
liberaeao do funcionario.

§  1° -  Em caso de dois ou mais servidores comemorarem o aniversario no mesmo
dia, fica em comum acordo a folga, caso nao haja, fica estabelecido sorteio por parte
da chefia, qual o dia da folga de cada urn (1).

§ 2° -  Quando o aniversario do Servidor coincidir com final de  semana, feriados e
pontos  facultativos,  o  mesmo,  tera  direito  de  gozar  esta  folga  no  dia  titil  que
antecede  ou  sucede  o  dia  do  aniversario  do  servidor,  observando  os  criterios  do
paragrafo anterior.

Art. 3° - Cabera ao setor administrativo responsabilidade de controlar e fiscalizar o
previsto  nesta  lei,  bern  como  observar  antecipadamente  o  ntimero  de  servidores
beneficiados em cada mes, para providenciar, quando necessario, a substituieao do
aniversariante em suas func6es, buscando nao causar prejuizo ao servico pdblico.

Art.   4°   -   0   Chefe   do   Poder   Executivo   e   Ilegislativo   Municipal   tomara   as
providencias necessarias para o cumprimento desta Lei.

Art.  5°  -  Esta  Lei  entrara  em  vigor  na  data  de  sua  publicacao,  revogadas  as
disposie6es em contrario.
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