
LEI MUNICIPAL N.º 4865, DE 02 DE JULHO DE 2019.

Regulamenta,  no  âmbito  do  Poder  Legislativo,  a
licença prevista no art. da Lei Municipal N.º 2303
de 2 de dezembro de 1991.

O                P  R  E  F  E  I  T  O                  D  E                S  A  R  A  N  D  I   ,
Faço saber que a  Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a  seguinte

L E I

Art.  1º. Nos  termos  da  licença  prevista  no  art.  111 da  Lei  Municipal  2.303/1991,  é
também garantido ao servidor do Poder Legislativo o direito à licença não-remunerada para participar
de curso de formação em virtude de comprovada aprovação em concurso público em qualquer dos
entes federados, nas três esferas de Poder.

Art. 2º. A licença terá validade pelo período de duração do curso de formação para o qual
o servidor foi convocado, devendo o mesmo retornar para o serviço em até 3 (três) dias úteis após seu
término, sob pena de abertura de procedimento administrativo disciplinar.

Art. 3º. Durante o tempo de curso de formação, o tempo destinado ao seu cumprimento
será computado para todos os efeitos, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e
promoção.

Art. 4º. É permitido ao Poder Legislativo, pelo período de licença do servidor, proceder à
substituição por contratação precária.

Art.  5° Ao  final  do  curso  de  formação,  o  servidor  deve  apresentar  certificado  de
participação no curso de formação, sob pena de lançamento de faltas injustificadas durante o referido
período.

Art. 6° Por se tratar de direito fundamental, não se exige a estabilidade do servidor para
fins da licença regulamentada nesta lei.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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