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LE!l COMPLEMENTAR N° 1.731, DE 12 DE JULHO 2021, 

“Altera dispositivo da Lei Municipal n° 1.101/2005, que concede vale 
alimentagao aos servidores publicos municipais, e d4 outras providencias”. 

FABRICIO ANTONIO RONCOLLI, Prefeito do Municipio de Candido Rodrigues, 
Estado de Sao Paulo, usando das atribuigdes que the sao conferidas pela Lei Organica do Municipio, faz 
saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte... 

LE! 

ARTIGO 1°. Fica a alinea “a’, do artigo 4°, da Lei Municipal n° 1.101, de 16 de 
junho de 2005, que concede vale alimentac3o aos servidores publicos municipais, e da outras 
providencias, vigendo com a sequinte redacao: 

TOPCO CORTON eee ee EEE 

CUS UCU CSPSCCR PEGS POC OOO A ER BRE oO ® 
® 

a) 01 (uma) ou mais faltas, ainda que justificadas mas que impliquem na 
substituigao do servidor, exceto as faltas abonadas, nos termos da lei e, ainda, para 
auséncias decorrentes da dispensa comemorativa de aniversario, nos termos da Lei 
Municipal n° 1.261, de 15 de agosto de 2008, de convocacao das Secretarias 
Estadual e/ou Municipal de Educagao, para os profissionais do magistério, sendo 
que neste ultimo caso, a convocagao da Secretaria Estadual deve ser relacionada a 
assunto de interesse da Rede Municipal de Educacdo, bem como de auséncia 
obrigaloria decorrente de imposigao legal como, por exemplo, convocacao para ser 
jurado em Juri Popular, convocagéo da Justica Eleitoral para trabalho como 
mesano, ete. 

ARTIGO 2° - Esta Lei Complementar entrara em vigor na data de sua publicagao, 
revogadas as disposicdes em contrario, e seus efeitos somente incorporaraéo os vencimentos dos 
servidores a partir da remuneragao referente ao més de fevereiro de 2019. 

21. 

  

   
Candido Rodrigues, 12 de julho de 

FABRICIO ANTONIO RONCOLLI 
Prefeito Municipal 

Registrada em livro proprio e publicada tanto por afixagdes no local de costume, na 
sede da Prefeitura Municipal, na mesma data, como por divulga¢ao em Oorgdo de imprensa escrita e 
regional, com circulacdo local, na data de sua edicao, nos termos do artigo 76, da Lei Organica do 
Municipio. ae 
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SERGIO ANTONIO CURTI 
Contador 
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