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REDAÇÃO FINAL 
 

 

 

De autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 181/18, altera dispositivos da Lei nº 

2.861 de 04 de fevereiro de 1991, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 

Assis e dá outras providências. 

A presente propositura, após tramitar regimentalmente, foi aprovada pelo Egrégio 

Plenário com Emenda. 

Cabe-nos na oportunidade, elaborar pela Comissão de Constituição e Justiça,  uma 

vez que o referido Projeto de Lei foi aprovado emendado. 

Em o fazendo, propomos a redação de seu texto, de acordo com o vencido, sugerimos 

a seguinte REDAÇÃO FINAL: 
 

 

Art. 1º - Fica incluído o Inciso V ao artigo 141 da Lei nº 2.861 de 04 de fevereiro de 1991, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Assis, com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 141 - ................................................................................................................. 

.................................................................................................................................... 

 

V – Por 6 (seis) dias ao ano, sendo considerada a ausência como “FALTA 

ABONADA”, exclusivamente para os servidores pertencentes ao quadro de pessoal de 

carreira, obedecendo as seguintes condições: 

  

a) As ausências de que trata esse inciso serão abonadas e realizadas junto à 

respectiva Secretaria em que o servidor estiver lotado, devendo ser requerido com 

antecedência mínima de até dois dias úteis; 

 

b) Nos casos de força maior, o abono da falta poderá ser requerido no dia de retorno 

ao trabalho, acompanhado da documentação comprobatória; 

 

c) Não poderá haver gozo de faltas abonadas em cada repartição que coloque em 

risco a normalidade dos serviços ou que ultrapasse 25% dos servidores lotados, 

conforme as especificidades do setor, a serem avaliadas pelo respectivo 

Secretário Municipal; 

 

d) Terá preferência na concessão da falta abonada o servidor que não utilizou ou tiver 

o menor número de abonos no setor;  

 

e) O uso e concessão da falta abonada deverão ser exercidos sempre com base no 

princípio da boa fé e da razoabilidade.  
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Art. 2º - Fica incluído o Inciso XXV ao artigo 146 da Lei nº 2.861 de 04 de fevereiro de 1991, 

que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Assis, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 146 - ................................................................................................................. 

................................................................................................................................... 

 

XXV – Faltas Abonadas.” 

 

 

Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 1º 

de janeiro de 2019. 

 

Art. 4º-      Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DAS COMISSÕES, EM 17DE DEZEMBRO  DE 2.018 
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