
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI Nº 024, DE 14 DE ABRIL DE 2021.

“Altera a redação dos artigos 183 e 203 da Lei
Municipal nº 007/1993, de 30 de junho de 1993, bem
assim do artigo 123 da Lei Municipal nº 021/2010,
de 29 de março de 2010 - Estatuto, Plano de
Carreira e Remuneração para o Magistério Público
do Município de Nova Aurora, e dá outras
providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA AURORA,Estado de Goiás, no uso
de suas atribuições legais a que conferem a Constituição do Estado de Goiás e Lei

Orgânica do Município, artigos 50 e 70, |, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL

APROVOU e eu SANCIONO a seguinte Lei.

Art. 1º - Esta Lei altera a redação dos artigos 183 e 203 da Lei Municipal nº

007/1993, de 30 de junho de 1993 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova

Aurora/GO, bem assim do artigo 123 da Lei Municipal nº 021/2010, de 29 de março de
2010 — Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração para o Magistério Público do Município
de Nova Aurora, que passarão a vigorar com a seguinte redação:

ALTERAÇÕESNA LEI 007/1993:

Art. 183 — O funcionário não poderá permanecer em licença por prazo
superior a 24 (vinte e quatro) meses, exceto os casos previstos nos itens
IV, V, Vie Vil do art. 178.

$1º - Terminada a licença, o funcionário reassumirá imediatamente o
exercício do cargo, salvo pedido de prorrogação.

$2º - O não cumprimento do disposto no parágrafo anterior importará na
perda total do vencimento e, se a ausência perdurar por mais de 30
(trinta) dias sem causa justificada, na demissão por abandono de cargo.
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Art. 203 — O funcionário poderá obter licença sem vencimentos para
tratar de interesses particulares, a juízo da Administração.

$1º - O funcionário aguardará em exercício a concessão da licença.

82º - A licença terá prazo inicial de 02 (dois) anos, admitida uma
prorrogação por igual período, não podendo ultrapassar 04 (quatro) anos
para cada concessão.

83º - O funcionário poderá desistir da licença a qualquer tempo.

84º - Só poderá ser concedida nova, sendo o período de gozo inferior a
02 (dois) anos, depois de decorrido 01 (um) biênio da terminação da
anterior, qualquer que seja o tempo da licença.

$5º - Perdurando a licença por tempo superior a 02 (dois) anos, a
concessão de nova licença dependerá, qualquer que seja o tempo de
fruição da anterior, do transcurso no mínimo de 04 (quatro) anos.

$6º - O número de funcionários em gozo simultâneo da licença de que
trata este artigo não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação de

respectiva unidade administrativa, condicionada de todo modo ao juízo
de necessidade e possibilidade da Administração.

87º - Não se concederá a licença de que trata este artigo durante o
estágio probatório.

ALTERAÇÕESNALEI 021/2010:

Art. 123 — O servidor que enquadrar nos termos desta lei, terá direito de
obter licença sem remuneração, para tratar de assuntos de interesses
particulares pelo prazo de 02 (dois) anos, admitida uma prorrogação por
igual período, não podendo ultrapassar 04 (quatro) anos para cada
concessão.

$1º- O servidor deverá requerera licença que dependerá de autorização
do Chefe do Poder Executivo, devendo aguardar no cargo o deferimento,
sob pena de demissão por abandono.
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42º - Será negada a licença, quando o poder público entender que é
inconveniente ao interesse do serviço público.

$3º - O servidor que estiver no estágio probatório, não poderá gozar
desta licença.

84º - O funcionário poderá desistir da licença a qualquer tempo.

$5º - Só poderá ser concedida nova, sendo o período de gozo inferior a
02 (dois) anos, depois de decorrido 01 (um) biênio da terminação da
anterior, qualquer que seja o tempo da licença.

86º - Perdurando a licença por tempo superior a 02 (dois) anos, a
concessão de nova licença dependerá, qualquer que seja o tempo de

fruição da anterior, do transcurso no mínimo de 04 (quatro) anos.

87º - O número de funcionários em gozo simultâneo da licença de que
trata este artigo não poderá ser superior a 1/3 (um terço) da lotação de
respectiva unidade administrativa, condicionada de todo modo ao juízo
de necessidade e possibilidade da Administração.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se
as eventuais disposições em contrário, admitindo a aplicação de seus efeitos inclusive às
licenças em gozo ao tempo de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DENOVA AURORA(GO), em 14

de abril de 2021. i

Oy
JOÃO PIMENTA DE PÁDUA JÚNIOR

Prefeito Municipal
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