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PARECER 11/2023 
 
Projeto de Lei  nº  012/2023 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Altera a redação do parágrafo 5º do artigo 99 da Lei Municipal nº 
095, de 29 de agosto de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
servidores do Município, e dá outras providências.” 

 
                                  O Projeto de Lei em análise pretende alterar o dispositivo 
legal que permite o fracionamento das férias dos servidores públicos do 
município em 03 períodos de, no mínimo, 10 dias cada. 
 

                                    Quanto ao aspecto formal o projeto de lei em análise é de 
iniciativa do Poder Executivo que detém competência privativa para iniciar o 
processo legislativo que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores do 
município que disciplina os direitos e obrigações dos servidores públicos 
municipais no âmbito da administração pública. 
 

      No que se refere ao aspecto material, em análise à 
Exposição de Motivos ofertada se verifica a pretensão de alterar o parágrafo 5º 
do artigo 99 para que em havendo pedido do servidor e interesse do serviço 
possa ser concedido o gozo de férias em até 03 períodos de 10 dias, quando 
atualmente somente é permitido o máximo de 02 períodos de 15 dias.. 

 

                                   Trata-se portanto de ampliar a possibilidade de 
concessão do gozo de férias em 03 períodos. 

 

           Logo, não se verifica qualquer óbice legal a alteração 
pretendida pelo Poder Executivo que atende ao princípio da legalidade e 
constitucionalidade e aos interesses dos servidores públicos do município, 
conforme parecer favorável do Sindicato dos Servidores que acompanha o PL 
em análise.  

       

                               



 

 

 

 

   Assim, considerando os argumentos acima alinhados esta 
Comissão opina pela viabilidade da proposta em análise, seguindo para 
apreciação do plenário. 

 

    É o parecer. 

 

   Sala das Comissões Ipê-RS, em 22 de fevereiro de 2023. 
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