Lei Complementar
041,de lg de iulhode 2005.

Acrescentadispositivoda Lei Complementarno
72. de 08 de jLurho de lggg e dá outras
providências.

I

O PREFEITO MLINICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN
FAÇo SABER,que a CâmaraMunicipalaprovolre eu sanciono
a seguipteLei,
Art' lo O Art.70 da Lei Complementar
no 72. de 08 de .iunhode 1999,passaa
ter a seguinteredação:conceder-se-á
licençaao servidor:
I - por motivo de doençaem pessoada família,não superiora 30

dias;

II - por motivo de afastamentode cônjuge ou corrÌpanheiro,ate
dois anos.
sem remuneraçãoparaa fàzendapúrbricado mr-'ricípio;
III - licença a gestantepor 120 (cento e vinte) dias e paternidade
em 05
(cinco)dias;
IV - parao serviçomilitar;
V - para atividadepolítica;
VI - para interesseparticular,até dois anos,sem remuneraçào;
VII - parao desempenho
do mandatoclassista:
VIII - paratratamentode saúrde;
IX - licençaprêmiopelo períodode 3 (três)meses.
$ l'o servidor r-rãopoderápermanecerem licençada rrresrìaespeciepor
período superiora 24 (vinte e qr-ratro)
nleses.salvo r.rosirrcisosII. IV,V e
VII.
$ 2" E vedado o exercício de atividade remunerada,durante o periodo de
"m
licençaprevisto no inciso VIII desteartigo.
a
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V

DA LICENÇA PREMIO
Art.2o O servidor público municipal tera a licençaprêmio
de 3 (três) meses
por cada 5 (cinco) anos de exercícioen'ìsuas
preÍèitura
lìrnções.na
de Sào
Gonçalodo Amarante.
$ 1" os direitos e vantagensserãoos do cargo em comissão,
qua'rdoo
comissionanteabrangerr0 (dez) anosininter.uptã,
no referido
"u.go.
ô 2" Não se concedelicença prêmio, se o servidor houver
no período do
tempo paraa concessãode cadaqüinqtiênio:
I - soÍiido penade suspensão;
II - faltado ao serviço, injustificadamente,por
mais de 5 (cinco) dias,
consecutivosou não:
III - gozadolicença:
a) para tratamento de saúde; por prazo superior
a 90 (loventa) dias,
consecutivos
ou não.
b) por motivo de licençapara acompanhamento
de pessoadoentepessoade
suafamília,por maisde 60 (sessenta)
dias,consecutivos;
c) para o trato de interesseparticular, por pïazo superior
a quarentae cinco
(45) dias;
d) por motivo de afastamentodo cônjuge, quando fìrncionário
ou militar,
por maisde 45 (quarentae cinco)diasconsecutivos.
$ 3'A licençaprêmio poderáser gozadade uma só vez ou em mais de um
período.
$ 4'Considera como Íamília parenteem linha de lo grau.
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Art.3o Esta Lei Complementarentra em viqor na data de
sua publicação,
revogadas
as disposições
em contrário.
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