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OJ§TO DH I-EI NO SSJ2fiTS

NI§POT §OBRE A Ç§I\ICH§§ÂS ilH FüNTü
FÂCULTA?IVO AO§ SERVIDORE§ PUÊLITGS
MUhIICIPAIS NA SÂ-TA §Ê SEU AruffERSARIü, e dá

outras providenci*s-

ü V*r*ador EISOI§ ÂF{T*I§Iü DÂ §XLYA, no uso de

suas atribuições legais, propõe à apre*iação do Plenario da Câmara
Municipal, o seguinte PROJETO DE LEI:

ÀÉ. Íü - Fiça ccncedido ponto facultativo para os §eÍvidores Púhlicos

Municipais do Municipio de Nazarê da Mata-P[, no dia ds seu aniversário

natalício, sem prejuÍzo a sua remuneraçã0.

§ {n * ü beneficio que trata o caput deverá ser gozado exatamente nc

dia natalício.

§ 2" * Para efeito estahelecido no "caput" , o funcionário deverá

de vêspera âú s#u supericr imediato â sua intençã* de faltar, cahendo a

este indicar no relatorio de freqüência a ssr encâminhado n* Departamento de

Pessoal a acorrêneia "ânivêrsário" no Êspâçs ccrresponde a assinatura do

funcionário.

Âú ?f - Caberá ao setor pessoal a responsabilidade de controlar e

o cumprimento da medida e cbservar, antecipadamente, o numero de

benetrciados em cada mês

Art, 3"- ! ggn",içg;'periera o direric ac beneÍrclo nc ano e.rr lue c selr
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&!É**4:- * bsn*fí*i* instit*íd* *esta Lei será eçneedido a*s servidor*s

munieípais efetiv*s, c*ri:i*simnad*s, c*ntratadcs e pi'estadores de serviç** n*

âmhits dos p*deres Ex*cutiv* e L*gi*laiivo $*1ur:ieipal.

&§t- §i - Hsta Lei entra em vigor na data de sua puhlieação.

março dePlenário da Câmara tvfrmicipal de Nazaré d4 Mata-PE,Sm26 de
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orspÕe soBRE A coxcEssÃo pe PoNTo
FACULTATruO AOS SERVIDORE§ PUBLICO§
ffit NrcrpAts ilA DATA DE sEu mu;nsÁRo, e .;',i.

-__-€ 
dá outras providencias.

A cSmAnA ruururcrplt oqlnznnÉ on uRrl-pr - npRovl:

Art, 1o - Fica concedido ponb facultativo para os Servidores

Publicos Municipais do Municipio de Nazaré da Mata-PE, no dia do seu
aniversário natalício, sem prejuízo a sua remuneração.

§ to * O beneficio que trata o caput deverá ser gozado exatamente no

dia natalício.

§ 2" - 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 relatorio de freqüência a ser encaminhado ao Departamento de

Pessoal a ocorrência "aniversário" n0 espaçCI corresponde a assinatura do

funcionário.

AÍL ? - Caberá ao setor pessoal a responsabilidade de contrdar e
fismlizar o cumprinento da medida e observar, antecipadamente, o núnero de

servidorm bereficids em cada mês.

AÉ 3"- O servidor perderá o direito ao berpfrcio Íp arp eín que o seu

;â::T" 
o@rer íN, ÍIesrÍp periodo de gozo th Érb ur qn§ru üpo de 
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Art-t- O berp#cio iÍsli[,í& rmta Lei será concedido aos servidores
municipais efetivc, csrisrbrnfu, contahdos e prestadores de serviços no
âmbito dos @res Exea*ivo e Legbhtivo Municipat.

AÉ s - & Ld esra e'n vsor na data de sua publicaçã0.

3ürs.
§ala das §+sso,* da càmar* ltunicipal de Haaar* da Matalp§, em 0s d+ abril de
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