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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI COMPLEMENTAR N° 152, DE 17 DE JUNHO DE 2011.

Dá nova redação ao artigo nO 125 da Lei Com-
plementar n° 07/90 - que Dispõe sobre o Re-
gime Jurídico dos Servidores Públicos do
Município de Carazinho.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguin-
te Lei:

Art. 1° O artigo 125 da Lei Complementar nO 07/90 - que Dispõe sobre o Re-
gime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Carazinho, passa a viger com a
seguinte redação:

"Art. 125 É assegurado ao servidor efetivo estável o direito a licença pa-
ra o desempenho do mandato em confederação, federação ou sindicato representa.
tivo da categoria, com direito a remuneração integral, como se em exercício estives-
se.

~ 1° A eleição para o cargo de presidente de sindicato representativo da
categoria, no âmbito municipal, assegura ao servidor o direito a licença remunerada.

i 2° Somente poderão ser licenciados servidores eleitos para cargos de
direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de dois por entida.
de, ambos com direitos a remuneração custeada pelos cofres municipais.

i 3° A licença terá duração igual a do mandato, podendo ser prorrogada
no caso de reeleição e por uma única vez.

~ 4° Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício para o
mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais,
exceto para promoção por merecimento.".NR

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2011.
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