
Câmara Municipal de Nazaré da Mata - PE 
Casa Joaquim Nabuco

LEI N° 416/2019

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE PONTO 
FACULTATIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS NA DATA DE SEU ANIVERSÁRIO, e 
dá outras providencias.

A MESA DIRETORA CÂMARA MUNICIPAL DE NAZARÉ DA 
MATA-PE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que o Prefeito 
Constitucional do Município de Nazaré da Mata-PE, pelo silêncio, nos termos do 
artigo 47, §3°, da Lei Orgânica Municipal, tacitamente SANCIONOU, e ELA, 
nos ternos do artigo 47, § 7o, da Lei Orgânica Municipal, PROMULGA a 
seguinte LEI:

Art, 1° -  Fica concedido ponto facultativo para os Servidores 
Públicos Municipais do Município de Nazaré da Mata-PE, no dia do seu 
aniversário natalício, sem prejuízo a sua remuneração.

§ 1o -  O benefício que trata o caput deverá ser gozado exatamente no 
dia natalício.

§ 2o -  Para efeito estabelecido no “caput” , o funcionário deverá 
comunicar de véspera ao seu superior imediato a sua intenção de faltar, cabendo a 
este indicar no relatório de freqüência a ser encaminhado ao Departamento de 
Pessoal a ocorrência “aniversário" no espaço corresponde a assinatura do 
funcionário.

Art. 2° - Caberá ao setor pessoal a responsabilidade de controlar e 
fiscalizar o cumprimento da medida e observar, antecipadamente, o número de 
servidores beneficiados em cada mês.
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Art. 3°-  0  servidor perderá o direito ao beneficio no ano em que o seu 
aniversario ocorrer no mesmo período de gozo de férias ou qualquer tipo de 
licença.

Art. 4°- O benefício instituído nesta Lei será concedido aos servidores 
municipais efetivos, comissionados, contratados e prestadores de serviços no 
âmbito dos poderes Executivo e Legislativo Municipal.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

em 19 de julho
de

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nazaré da Mata/PE, 
2019. C
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