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PORTARIA Nº 213 DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 

 

“AVERBA TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO À SERVIDOR 

PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS, Prefeito Municipal de Princesa, Estado de Santa 

Catarina, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. 
 
CONSIDERANDO o artigo 165 da Lei Complementar 109, da 30 de dezembro de 2004, que dispõe que será computado, 

integralmente, o tempo de serviço público prestado em cargos ou empregos de provimento temporário comissionados ou de 

confiança, consoante a determinação do inciso IV do artigo 38 e do § 3º do artigo 40 da Constituição Federal, inclusive os 

períodos exercidos em mandatos eletivos no Município, estes se contribuídos; 

CONSIDERANDO o artigo 164 da Lei Complementar 109, da 30 de dezembro de 2004, que dispõe que o tempo de serviço será 

contado para concessão de vantagens profissionais; 

CONSIDERANDO o artigo 218 da Lei Complementar 109, da 30 de dezembro de 2004, que dispõe O profissional em educação, 

fará jus ao adicional por tempo de serviço a cada 3 (três) anos correspondendo a 3% (três por cento) cada, sobre o vencimento, 

até o limite máximo de 24% (vinte e quatro por cento) na sua carreira; 

CONSIDERANDO o artigo 42, da Lei n° 228/2001 que dispõe que a implantação do Adicional de anuênios ocorrerá 

independente de requerimento, quando o servidor completar 3 (três) anos de efetivo exercício no cargo, na razão de 3% (três por 

cento), resultante da soma dos três primeiros anos de serviços prestados a municipalidade; 

CONSIDERANDO o artigo 150 da Lei 109/2004 que dispõe que após cada quinquênio de serviço público municipal, o membro 

do magistério ocupante de cargo de provimento efetivo fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período de 3 

(três) meses. (Redação dada pela Lei Complementar nº 85/2020); 

CONSIDERANDO os serviços prestados pela servidora Karen Zanetti Bizotto por contratação por prazo determinado no 

período compreendido entre 13/02/2015 até 01/07/2015; 

CONSIDERANDO o requerimento da servidora para averbação do tempo de serviços para fins de contagem para adicional de 

anuênio e licença prêmio; 

RESOLVE: 
Art. 1º. Averbar tempo de serviço realizado por contratação temporária da servidora pública 

estável Karen Zanetti Bizotto, inscrita no CPF nº 098.074.279-08 e com matrícula funcional nº 1696-

02, ocupante do cargo de Professora de Educação Física, para fins de contagem de tempo de serviço 

para adicional de anuênio e licença prêmio. 

Parágrafo primeiro: Fica averbado os períodos de 13/02/2015 até 01/07/2015, totalizando 04 

meses e 19 dias, para fins de contagem de tempo de serviço para adicional de anuênio e licença 

prêmio. 

Parágrafo segundo: A implantação do adicional de anuênio será realizada somente após a 

servidora completar 3 (três) anos de trabalho efetivo no cargo, considerando a suspensão pela LC 

173/2020. 

Art. 2º. As despesas decorrentes da aplicação desta Portaria correrão à conta do orçamento 

municipal. 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigência na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Princesa (SC), em 20 de setembro de 2022. 

 

 
 

__________________________ 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

Esta Portaria foi Registrada e Publicada na forma da Lei. 
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Sabrina Bonfante 
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