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LEI COMPLEMENTAR N.º 9/2022

ALTERA OS ARTIGOS 67, 130 E 168 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
 
GERALDO PAULI, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais faz saber a todos os
habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte Lei:
 
Art. 1° - O artigo 67, da Lei Complementar nº 005/2022, passa a vigorar com a seguinte redação:
 
Art. 67 - As funções de Agente de Contratação e de membro de Comissão Permanente de
Licitações, cujos servidores serão designados por Decreto municipal e receberão gratificação
pelo efetivo exercício da função, será formada por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco)
membros, que deverão ser servidores efetivos.
 
Art. 2° - O artigo 130, da Lei Complementar nº 005/2022, passa a vigorar com a seguinte
redação:
 
Art. 130. As horas creditadas em sistema de banco de horas que não forem gozadas em folgas
até a data limítrofe do banco de horas no período de 90 (noventa) dias serão pagas em pecúnia,
no mês subsequente ao vencimento do referente período.
 §1º O trabalho extraordinário poderá ser gozado em horas de folga com acréscimo de
100%(cem por cento) quando este for realizado em sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos.
§2º O cômputo das horas será efetuado por meio do ponto eletrônico ou biométrico existente,
ressalvado o trabalho executado fora da sede, que deverá ser comprovado documentalmente.
§3º Na hipótese de ruptura do vínculo administrativo do servidor sem que tenha havido a
compensação integral das horas extraordinária, na forma deste Capítulo, o servidor fará jus ao
pagamento das horas extraordinárias não compensadas, calculadas sobre o valor da
remuneração na data de seu desligamento.
 
 
Art. 3° - O artigo 168, da Lei Complementar nº 005/2022, passa a vigorar com a seguinte
redação:
 
Art. 168- Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é
permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima,
em face do poder-dever de autotutela imposto à administração.
 
 
Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
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Antônio Carlos, 14 de dezembro de 2022.
 
 
 

Geraldo Pauli

Prefeito Municipal


