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LEr CoMPLEMENTAR N" 22812020, DE í5 DE DEZEMBRo oE2020

ALTERA DtspostTlvo ol Ler CotupueMENTAR
N" 28, DE 19 oe aearL oe 2OO7 ouE 'DrspôE
SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES
púeLrcos oo Pooen ExEcuflvo DE SÃo
GABRIEL Do Oesre e oÁ ourRAs
pnovtoÊHcras'.

O PREFEITO ÍUTUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, EStAdO dE MAIO

Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei:

AÉ. ío O Art. 65 da Lei Complementar no 28, de 2OO7 passa a viger com a seguinte
redaçáo:

Art. 65. Todo servidor tem direito, anualmente, ao gozo de um periodo de férias de

trinta dias consecutivos, sem prejuízo da remuneraçáo.

§1" Para cada período aquisitivo de férias são doze meses de exercício.

§2" É vedado levar à conta de férias qualquer falta do servidor.

§3" A Administraçáo Municipal pode conceder férias coletivas, desde que os
seÍviços essenciais sejam mantidos em funcionamento.

§4'A concessão das férias se dará dentro dos doze meses seguintes à data da
aquisição do direito.

§5o Perderá o direito as férias o servidor que, no curso do período aquisitivo:

l- Permanecer, por mais de trinta dias consecutivos ou não, em gozo da licença
por motivo de doença em pessoa da família, com percepção da remuneração;

ll - Tiver percebido da Previdência Social prestaçôes de acidente de trabalho ou
auxílio-doença por mais de seis meses, embora descontínuos.

lll - Tiver percebido do Município prestações de vencimentos referente a auxilio
doença, acidente de trabalho e afastamento para tratamento da própria saúde, com
perÍodo de licença superior a quinze dias consecutivos, por mais de seis meses,
embora descontinuos.

§60 lniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após a
ocorrência de qualquer das condiçóes previstas neste artigo, retomar ao serviço.
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Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.

São Gabriel do Oeste- MS, í5 de dezembro de2020.
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Diário oficial No 2750 Sexta-fêira, 18 de dezembro de 2020

Art. lo . Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publlcação'

São Gabriel do Oêste - MS, 15 de dezembro de 2020.

,EFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito lrlunlciPal

Matéria enviada por ANA PAULA DALCIN

PREFEITURA
Lei ComPlementat No 22E|2O2O

Lei Complemêntar No 228l2O2O, de 15 de Dezembro de 2o2o

Altera dispositivo da Lêi complementaÍ no 28, de 19 dê abril de 2oo7 que 'Dispõ-e sobre o êstatuto dos

".*ião*" 
púUti"o. do podêr Êxecutivo de São Gabriel do Oeste e dá outÍas providências' .

o PREFETTo HUNTCIPAL DE sÃo GABRIEL Do oEsTE, Estado de Mato Grosso do sul, faz saber que a câmara

Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

art. 10 o Art. 65 da Lei Complementar no 28, de 2O07 passa a viger com a seguinte redação:

Art. 65. Todo servidor tem direito, anualmente, ao gozo de um período de férias de trinta dias consecutivos, sem

prejuízo da remuneração.

§1 o Para cada período aquisitivo de férias são doze meses de exercício'

§2" É vedado levar à conta de férias qualquer falta do servidor.

§3o A Administração Municipal pode con€eder férias coletivas, desde que os serviços essenciais sejam mantidos em

funcionamento.

§4o A concessão das férias se dârá dentro dos dozê meses seguintes à data da aquisição do direito'

§50 Perderá o direito as férias o servidor que, no curso do período aquisitivo:

I - Permanecer, poÍ mais de trinta dias consecutivos ou não, em gozo da licença Por motivo de doença em Pessoa da

família, com percepção da remuneração;

II - Tiver percebido da previdência Social prestações de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de seis meses,

embora descontínuos.

III - Tiver percebido dO MuniCípiO prestações de vencimentos referente a auxilio doença, acidente de trabalho e

afastamento para tratamento da própria satd", co. período de licença superior a quinze dias consecutivos' por mais

de seis meses, embora descontínuos.

§60 Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o servidor, após a ocorrência de qualquer dâs condições

previstas neste artigo, retornar ao servlço.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
são Gabriel do Oeste - MS, 15 de dezembro de 2020.

JEFERSON LUIZ TOMÂZONI
Prefeito MuniciPal

Matéria enviada por ANA PAULA DALCIN
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PENSÃO POR ÍTIORTE

Instituto de previdência Social dos SeÍvidores do Município de São Gabriêl do Oeste-Ms LEI MUNICIPAL
L.t62122O.

PORTARIA NOOO3/2O20

coNcEDE pENsÃo poR MoRTE Ao sR. JosE yAryo.NA 
loNDlÇÃo oe esposo/oEPENTENTE DA SERVIDoRA FALECIDA

TERUKO SAKURADA YANO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

O DIRETOR PRESIDENTE do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de São Gabriel do Oeste-MS,

no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal n' t't62/2o21'
Considerando o falecimento dâ servidora/segurada TERUKO SAKURADA YANO, na data de 25/10/2020, conforme

Certidão de Óbito sob a matrícula n. 107383 01 55 2020 4 OOO72 276 0033531 80'
'ffi 266


