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PROCESSO DE SANÇÃO

Considerando o disposto do Art. 136, ínc.111, da Seção

1, do

capítulo li da Lei Orgânica do Município de Piatã,

Considerando a importância do Projeto de Lei Complementar nº
045/2022 que "Institui o gozo de férias remuneradas como direitos sócias dos
Vereadores integrantes da Câmara Municipal de Piatã-Bahia, na forma que
indica", aprovado em sessão ordinária, realizada no dia 30 de agosto de 2022.
Faço Público e SANCIONO o Projeto de Lei 045/2022 , que
passará a ser denominado LEI MUNICIPAL Nº 347/2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIATÃ, ESTADO DA
BAHIA, 31 de agosto de 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 347 DE 31 DE AGOSTO DE 2022.

"Institui o gozo de férias remuneradas como direitos sócias
dos Vereadores integrantes da Câmara Municipal de PiatãBahia, na forma que indica".

Art. 1° - Ficam instituídos como direitos sociais dos Vereadores da Câmara Municipal
de Piatã o gozo de férias remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço), cujas parcelas
integrarão os subsídios para os efeitos legais.

Art. 2° - O direito ao gozo de férias anuais remuneradas, por 30 (trinta) dias, decorrerá
do efetivo exercício do cargo de Vereador por 12 (doze) meses, correspondendo ao
valor dos subsídios mensais acrescido de 1/3.

§1 º - O período de férias dos vereadores será fixado durante o recesso parlamentar
previsto no art. 212 do Regimento Interno.

§2º - Em nenhuma hipótese o Vereador poderá acumular férias ou negociar parte
delas.

§ 3º - A concessão de férias ao Vereador não é motivação para a convocação de
suplente.

§ 4º - Não será admitida a indenização de férias não gozadas, exceto nas seguintes
hipóteses:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NERGMDDFMEFCQTY3OEI3OU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
1 de Setembro de 2022
4 - Ano VII - Nº 2133

Piatã

/

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Praça izidro Viana, 38, Centro, CEP 46765-000 - CNPJ: 13.675.68110001-30

1 - Afastamento definitivo do exercício do cargo antes de findo o período aquisitivo,
inclusive em razão do fim do mandato, caso em que o valor das férias será calculado
proporcionalmente ao número de meses de efetivo exercício.

11 - No último ano do mandato, de forma integral, caso coincida a conclusão do período
aquisitivo com o encerramento do mandato.

Art. 3º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da dotação
própria do orçamento vigente da Câmara Municipal de Piatã, a serem suplementadas
se necessário.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 31 de Agosto de 2022.

Marcos Paulo Santos Azevedo
Prefeito Municipal
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