
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002, DE 27 DE MARÇO DE 2023. 
 
  
 

“Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 3º da Lei 
Municipal nº 978, de 25 de Março de 2014”.  

 

 

 

Art. 1º. Acrescenta o Parágrafo Único ao artigo 3º da Lei Municipal nº 978, de 25 de 
Março de 2014, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
“Art.3º (...) 
 
Parágrafo Único. Os servidores providos nos cargos e funções definidos no art. 2º desta 
Lei após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 12, de 31 de Janeiro de 2018, 
sujeitam-se ao Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais instituído pela 
Lei Complementar nº 12, de 31 de Janeiro de 2018. “(AC).  
 
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Nova Pádua, aos vinte e sete dias do mês de 
março de dois mil e vinte e três. 
 
 
 

Giseli Boldrin Rossi                     Deise Bunai                    
       Presidente                                Vice Presidente                        

 
 

      Maico Morandi                          Vinicius Salvador                          
1º Secretário                                2º Secretário                                  

 

 

 

 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Excelentíssimo Senhores Vereadores: 
 
 

Viemos através deste solicitar a análise e aprovação do Projeto de Lei Legislativo em 

tela, sob os seguintes motivos: 

É de conhecimento de todos os vereadores que a Lei Complementar nº 12, de 31 de 

janeiro de 2018 instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos municipais, e que os 

efeitos desta Lei serão aplicados aos servidores ingressantes a partir da data da entrada em vigor 

deste novo Regime Jurídico, ficando os antigos servidores submetidos à Lei Municipal nº 534, de 

26 de novembro de 2002. 

Sendo assim, é necessário proceder à atualização legislativa da Lei nº 978, de 25 de 

março de 2014, que dispõe sobre a estrutura administrativa e os Quadros de Pessoal dos 

servidores da Câmara Municipal de Nova Pádua e dá outras providências, razão pela qual 

protocolamos o presente Projeto de Lei Legislativo. 

São esses os motivos pelos quais submetemos esta proposição ao exame dos ilustres 

membros da Câmara Municipal de Nova Pádua, e contamos com a colaboração de todos os 

nobres vereadores para sua apreciação e aprovação.  

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Nova Pádua, aos vinte e sete dias do mês de 
março de dois mil e vinte e três. 
 
 
 

Giseli Boldrin Rossi                     Deise Bunai                    
       Presidente                                Vice Presidente                        

 
 

Maico Morandi                          Vinicius Salvador                          
1º Secretário                                2º Secretário                                  

 

 

 
 

 


