
LEI Nº 1821 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

ALTERA ARTIGOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1114, DO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2013, A 
QUAL DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, “ESTATUTO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
  A CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE, 

 
L E I: 

 
Art. 1º - Fica alterado o artigo 38, em seu parágrafo 1º e 2º, passando o mesmo a 

conter a seguinte redação: 
“Art. 38. (...). 
§ 1º. Além do cumprimento do estabelecido no 
“caput” deste artigo, o exercício de cargo em 
comissão exige dedicação integral ao serviço por 
parte do servidor, que pode ser convocado sempre 
que seja de interesse da Administração Municipal. 
 
§ 2º. É permitida a prestação de serviço extraordinário, 
desde que previamente autorizado, conforme disposto 
em regulamentação própria.” 
 

Art. 2º - Fica revogado, o artigo 59. 
 
Art. 3º - Fica alterado o artigo 60, em seu parágrafo 1º, passando o mesmo a conter 

a seguinte redação: 
“Art. 60. (...). 
§1º - O 13º salário corresponderá a 1/12 (um doze 
avos) por mês de efetivo exercício, tendo como base 
o valor do vencimento base mais a média de todas as 
variáveis percebidas no ano base. 
§2º - (...). 
§3º - (...).” 
 

Art. 4º - Fica alterado o artigo 61, passando o mesmo a conter a seguinte redação: 
“Art. 61. O servidor exonerado perceberá seu 13º 
salário, proporcionalmente aos meses de efetivo 
exercício, tendo como base o valor do vencimento 
base mais a média de todas as variáveis percebidas 
no período. 

 
Art. 5º - Fica alterado o artigo 63, em seu parágrafo 1º e 2º, passando o mesmo a 

conter a seguinte redação: 



“ Art. 63. (...). 
§1º - O exercício de cargos em comissão ou função 
gratificada exclui a gratificação por serviço 
extraordinário e compensação em banco de horas. 
§2º - A compensação de horas, trabalhadas em horário 
superior à jornada, será regida conforme disposto em 
regulamentação própria.” 

 
Art. 6º - Fica alterado o artigo 65 em seu Parágrafo único, passando o mesmo a 

conter a seguinte redação: 
“ Art. 65. (....). 
Parágrafo único. No cálculo do adicional de que trata 
este artigo, será considerado média das variáveis de 
todas as vantagens recebidas pelos servidores, no 
período correspondente.” 

 
   Art. 7º - Fica alterada a alínea “b”, do art. 102, passando o mesmo a conter a 
seguinte redação: 

“Art. 102. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor 
ausentar-se do serviço: 
I- (...); 
II- (...); 
III- (...); 
a) (...); 
b) falecimento do cônjuge, companheiro (a), pais, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos, 
solicitado em até 72 horas após o falecimento, pelo 
servidor.” 

 
  Art. 8º - Fica acrescido ao Inciso VI, do art. 105, alíneas “f”, “g” e “h”, com a seguinte 

redação: 
 “Art. 105. – São considerados como de efetivo 
exercício os afastamentos em virtude de; 
 I – (...); 
 II – (...); 
 III – (...); 
 IV – (...); 
 V – (...); 
 VI – licença e afastamento: 
a) (...);   
b) (...); 
c) (...); 
d) (...); 
e) (...); 
f) licença prêmio; 



g) à gestante, à adotante e à paternidade; 
h) tratamento por motivo de doença em pessoa da 
família, neste caso, apenas contar-se-á licença com 
remuneração.” 
 

Art. 09º - Fica alterado o Inciso I, do art. 106, passando o mesmo a conter a 
seguinte redação: 

“Art. 106 – (...). 
I- a licença para tratamento de saúde de pessoa da 
família do servidor, sem remuneração;” 

 
Art. 10º - Fica revogado o § 4º, do artigo 108. 

 
Art. 11º - Fica alterado o artigo 112, passando o mesmo a conter a seguinte 

redação: 
“Art. 112. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de 
férias, anuais, percebendo seu vencimento base 
integral, mais a média das variáreis referente ao 
período, proporcionalmente, podendo as mesmas 
serem acumuladas por até 02 (dois) períodos 
aquisitivos, no caso de necessidade imperiosa da 
Administração. 
§1º - (...). 
§2º - (...). 
§3º - (...).” 

 
Art. 12º - Fica alterado o artigo 113, em seu §4º, passando o mesmo a conter a 

seguinte redação: 
“Art. 113. (...). 
§1º - (...). 
§2º - (...). 
§3º - (...). 
§4º - Poderá a Administração converter em dinheiro 
1/3 das férias (10 dias), quando, após o vencimento de 
um período aquisitivo se por necessidade da 
administração, o servidor não pôde usufruir do gozo. 
O restante das férias do período aquisitivo deverá ser 
usufruído ininterruptamente. 
 

 
Art. 13º - Fica alterado o artigo 114, passando o mesmo a conter a seguinte 

redação: 
“Art. 114. Perderá o direito as férias o servidor que, no 
período aquisitivo, houver gozado licenças a que se 
referem os incisos II e V, do artigo 74. 



 
Art. 14º - Fica alterado o artigo 205, passando o mesmo a conter a seguinte 

redação: 
“Art. 205. Os vencimentos dos servidores públicos 
municipais serão pagos até o quinto dia útil do mês 
seguinte ao vencido.” 

 
Art. 15º - Fica revogado, o artigo 214 e seu Parágrafo único. 

 
   Art. 16º - Os demais artigos da presente Lei permanecem inalterados. 
 
    

Gabinete do Prefeito Municipal de Serranópolis do Iguaçu, 26 de novembro de 2019. 
 
 
 

IVO ROBERTI 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


