
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33  
Vila Santa Luzia – São José dos Campos - SP  
CEP 12209-535 - TEL: (12) 3925-6566   FAX: (12) 3925-6759 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br 
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EMENDA Nº. _______ 
 
 

Acrescenta-se, onde couber, o seguinte artigo ao Projeto de Lei 
Complementar 50/2013, renumerando-se os demais: 

 
Art. ... O §§ 3º e 4º nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII, §5º no inciso I, V, 

IX, X e XI, §6º do artigo 25 da Lei Complementar nº 453, de 8 de dezembro de 2011, 
passa a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 25... 
 
§4º... 
 
I – até 02 ausências: 0,2 ponto; 
II – acima de 02 até 04 ausências: 0,4 ponto; 
III – acima de 04 até 06 ausências: 0,6 ponto; 
IV – acima de 06 até 09 ausências: 1,0 ponto; 

 

§5º Para fins de assiduidade serão consideradas como faltas ou ausências os dias não 
trabalhados de meio período ou integral, no período avaliado, exceto: 

 
I – licença ou atestado médico para tratamento da própria saúde, quando o período de 
afastamento do servidor for superior a 15 dias, ininterrupto ou não, por ano ficará a próxima 
avaliação do servidor prorrogada pelo mesmo período de seu afastamento; 
 
V - afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho, quando o período de 
afastamento do servidor for igual ou superior a 90 dias, ininterrupto ou não, por ano ficará a 
próxima avaliação do servidor prorrogada pelo mesmo período de seu afastamento; 
 
IX – afastamento para acompanhamento familiar sendo que quando o período de afastamento 
do servidor for superior a 15 dias, ininterrupto ou não, por ano ficará a próxima avaliação do 
servidor prorrogada pelo mesmo período de seu afastamento; 
 
X – Ausências abonadas até o máximo de 6 (seis) ao ano, não podendo exceder uma ao mês. 
 
XI – Ausências decorrentes de conversão de horas-extras em folgas. 
 

 
§6º Os atrasos de entradas e saídas antecipadas, não justificadas serão convertidos 

em horas e considerados como ausências, sempre que, acumuladamente, correspondam pelo 
menos a meia jornada diária de trabalho do servidor.” 
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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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