
 

LEI COMPLEMENTAR: 308/2020 

DE 24 DE JANEIRO DE 2020 

 

 

“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 

66/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009, da Lei 

complementar 301/2019, de 04 de dezembro de 

2019 e dá outras providências.” 

 

 
 JOSE ROBERTO SANTINONI VEIGA, Prefeito do 

Município de Coronel Macedo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei 

Complementar.  

 

Artigo 1° - O título V, Dos Direitos e Vantagens em Geral, capítulo I, Artigo 176, § 3º, da Lei 

Complementar nº 66/2009 DE 17 DE JUNHO DE 2009, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“TÍTULO V 
 
Dos Direitos e Vantagens em Geral 
 
CAPÍTULO I 
  
Das Férias 
 
Artigo 176 - O funcionário terá direito ao gozo de 30 
(trinta) dias de férias anuais, remunerada em 1/3 a 
mais do que a remuneração normal, observada a 
escala previamente aprovada. (Alterada pela lei 
complementar n° 074/2009 de 09 de dezembro de 
2009) 
  
§ 1º - É proibido levar à conta de férias qualquer 
falta ao trabalho. 
 
§ 2º - É proibida a acumulação de férias, salvo 
por absoluta necessidade de serviço e pelo 
máximo de 2 (dois) anos consecutivos. 



 

 
§ 3º - O período de férias será reduzido para 20 
(vinte) dias, se o servidor, no exercício anterior, 
tiver, considerados em conjunto, mais de 10 (dez) 
não comparecimentos correspondentes a faltas 
justificadas e injustificadas ou às licenças previstas 
nos itens IV, VI e VII do art. 181. 
 (...) 
 

Artigo 2° - O artigo 5º, parágrafo único da Lei complementar 301/2019, de 04 de dezembro 

de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Artigo 5º. Fica criada no âmbito da administração 

pública municipal de Coronel Macedo, a gratificação 

de responsabilidade técnica, conforme disposto 

abaixo: 

Parágrafo único: A gratificação de 

responsabilidade técnica será concedida ao servidor 

efetivo que for nomeado para assumir a 

responsabilidade técnica no âmbito de sua área de 

atuação, junto ao conselho de classe Profissional, 

para determinada área ou departamento do serviço 

público. 

(...) 

   

Artigo 3° - O artigo 9º, caput, da Lei complementar 301/2019, de 04 de dezembro de 2019, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

ARTIGO 9° - O auxilio alimentação será concedido 

aos servidores até o decimo dia útil do mês 

subsequente, in natura, sendo composto por uma 

cesta básica. com no mínimo 23 produtos diversos 

embalados de acordo com as normas sanitárias 

vigentes, sendo produtos de primeira necessidade, 

conforme disposto no Anexo II, que é parte 

integrante e indissociável da presente Lei. 

 



 

 

Artigo 4° - O Cargo de Agente de Controle Interno, criado pela lei complementar 301/2019, 

de 04 de dezembro de 2019, passa a ter como requisito para provimento, o Ensino Superior 

completo em Administração, ou Ciências Contábeis, ou Direito, ou Gestão de Políticas 

Públicas, ou Economia, ou Bacharelado em Gestão Pública, ou Administração Pública. 

  

Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Coronel Macedo, 24 de janeiro de 2020. 

 

 

JOSÉ ROBERTO SANTINONI VEIGA 

PREFEITO MUNICIPAL 

Registrada, publicada no Diário Oficial do Município e afixada no átrio da Prefeitura Municipal 
de Coronel Macedo. 

 

 

         André Aparecido da Cruz 
Coordenador do Gabinete do Prefeito 

 


