PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ES T A D O D O P A R A N Á
CNPJ N.º 76.002.641/0001-47

LEI N.º 2982/2019
Dispõe sobre alteração na Seção III, da Lei nº 1.318,
de 05 de dezembro de 2002, que adota o novo
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio
Negro.
A Câmara Municipal de Rio Negro, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alterados o inciso XI, do artigo 65, e a seção III, da Lei nº 1.318, de 05
de dezembro de 2002, que adota novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio
Negro, passando a vigorar com a seguinte redação:
“
Art. 65...
XI – por 1 (um) dia, para cada doação de sangue, devidamente
comprovada;
...
Seção III
...
Art. 70...
§ 2º É vedado descontar, do período de férias, faltas ao serviço, exceto
nos casos em que o servidor municipal tenha período de férias adquirido
nos termos do art. 71, e desde que expressamente autorizado pelo
Secretário Municipal da pasta.
...
Art. 71.
§ 1º É proibida a acumulação de férias, salvo imperiosa necessidade de
serviço e expressamente formalizada pelo Secretário Municipal da pasta
pelo máximo de 2 (dois) anos.
§ 2º Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em
períodos diversos, expressamente autorizado pelo Secretário Municipal
da pasta.
...
§4º As verbas devidas ao período concessivo de férias, nos termos do art.
78, serão pagas no primeiro período de gozo, se esta for concedida em
períodos diversos.”(NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei nº 1.318, de 2002.
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