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EMENDA Nº 13 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 15/2020 

 

EMENDA – SEGUNDA DISCUSSÃO 

 

Incluir artigo onde couber, renumerando-se os demais, com a seguinte redação: 

 “Art. .... Fica acrescentado art. 161-A à Lei Complementar nº 11, 
de 17 de dezembro de 1991, com a seguinte redação: 

“Art. 161-A. Poderá ser autorizada a compensação da jornada de 
trabalho para servidores que cursarem pós-graduação stricto 
sensu, conforme segue: 

I - para os servidores lotados na Secretaria Municipal da 
Educação: a compensação deverá ocorrer dentro do respectivo 
ano letivo, podendo ainda ocorrer nos períodos de recesso 
escolar nos meses de julho e dezembro; 

II - para os servidores lotados nas demais Secretarias e órgãos 
municipais: a compensação deverá ocorrer dentro do respectivo 
ano. 

§ 1º. A compensação só poderá ser autorizada quando 
comprovada a incompatibilidade de horários entre o cumprimento 
da jornada normal de trabalho e a realização de atividades da 
pós-graduação stricto sensu. 

§ 2º. A compensação deverá ser requerida pelo servidor 
interessado ao Secretário titular da Pasta em que estiver lotado, 
instruído com plano de trabalho que atenda às necessidades do 
serviço público municipal, devidamente aprovado pela chefia 
imediata. 

§ 3º. Em caso de trancamento da matrícula ou abandono do 
curso, o servidor deverá comunicar ao Secretário titular da Pasta 
e retornar imediatamente ao cumprimento da jornada normal de 
trabalho. 
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§ 4º. O servidor deverá renovar semestralmente o pedido de 
compensação, inclusive comprovando a manutenção das 
condições que justificaram a sua concessão. 

§ 5º. O servidor deverá apresentar à chefia imediata relatório 
semestral que contenha as disciplinas e atividades cumpridas, 
sua frequência e notas nas disciplinas cursadas para as quais 
obteve a concessão da carga horária especial, com a assinatura 
do coordenador do curso ou equivalente orientador. 

§ 6º. A compensação da jornada de trabalho de que trata este 
artigo poderá ser regulamentada por decreto do Executivo.”” (NR) 

Câmara Municipal de Marília, 21 de julho de 2020. 

 

 

 

 

Professora Daniela (PL)  
Vereadora 


