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EMENDA Nº. _______ 
 
 

Altera-se o Art. 20 do Projeto de Lei Complementar 50/2013, passando 
a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 20.  Fica incluído o artigo 81-A a Lei Complementar nº 56, de 24 

de julho de 1992, com a seguinte redação: 
 

 
“Art. 81-A. É facultada à Administração Municipal a liberação parcial do 

servidor efetivo estável, com remuneração, para participar em curso de Mestrado ou 
Doutorado que tenha afinidade com as respectivas atribuições do cargo ou função 
pública, por um período de até doze horas semanais, conforme regulamentação em 
decreto, a ser editado num prazo de até cento e vinte dias, a contar da publicação 
desta Lei Complementar.” 
 

Parágrafo único. Os valores percebidos relativos às horas semanais 
em que houve a liberação para a realização do curso serão ressarcidos aos cofres 
públicos nas seguintes hipóteses: 
 

I - quando do não comparecimento às aulas; 
I - quando da não conclusão do curso; 
II - quando do desligamento do servidor do quadro de pessoal, 

independentemente do motivo, por período inferior ao transcurso de três anos da 
conclusão do curso de Mestrado ou Doutorado.” 
  

 
 

JUSTIFICATIVA 

 

A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 determina, em seu 
Artigo 39, § 1º, ainda que de forma indireta, a exigência de um plano 
de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos, fixado por 
lei, que observe a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira. 

 
Além de ser uma exigência constitucional, a existência e vigência de 
um plano de cargos, carreira e vencimentos dos servidores públicos 
municipais é medida administrativa necessária, pois traz grandes 
benefícios tanto à Administração Pública, quanto aos seus servidores, 
além da oportunidade de já ter ouvido diversos profissionais de várias 
áreas, houve-se a necessidade desta alteração. 
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