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PROJETO DE LEI Nº 019-04/2020 
  
 

Dispõe sobre as medidas a serem tomadas 
quanto aos servidores públicos durante o 
enfrentamento do estado de calamidade 
pública. 

 
 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas a serem tomadas quanto aos 
servidores públicos durante o enfrentamento do estado de calamidade pública 
reconhecido pelo Decreto nº 039, de 20 de março de 2020. 

 
 

CAPÍTULO I 
DO BANCO DE HORAS 

 
Art. 2º Fica instituído o sistema de banco de horas, hipótese em que a jornada 

poderá ser superior a oito horas e a carga horária semanal superior a quarenta horas, 
sendo o excesso de horas compensado, na mesma proporção, pela correspondente 
diminuição em outro dia. 

 
§ 1º As horas de folga serão concedidas mediante prévia autorização da 

autoridade competente, devidamente anotadas no registro da frequência do servidor.  
 
§ 2º O servidor deverá, obrigatoriamente, compensar as horas existentes no 

sistema de compensação de horas, com a diminuição correspondente em outro dia, 
até o final do exercício seguinte. 

 
Art. 3° Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

servidor que não possuir banco de horas para ser utilizado durante a calamidade 
pública, ficará com essas horas a compensar até o final do exercício seguinte. 

 
Art. 4° Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, 

somente os servidores da Secretaria da Saúde que excederem a sua carga horária 
normal, mediante autorização da autoridade competente, poderão receber horas 
extraordinárias. 

 
CAPÍTULO II 

DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 

 
Art. 5º  Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

Poder Executivo informará ao funcionário sobre a antecipação de suas férias com 
antecedência de, no mínimo, vinte e quatro horas, por escrito ou por meio eletrônico, 
com a indicação do período a ser gozado pelo funcionário. 

 
§ 1º Poderá ser concedido o adiantamento de férias para os funcionários que 

ainda não completaram o seu período aquisitivo. 
 
§ 2º Poderão ser concedidas férias individuais aos contratos temporários. 
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CAPÍTULO III 
DA CONCESSÃO DA LICENÇA PRÊMIO 

 
Art. 6º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

Poder Executivo poderá determinar a concessão de Licença Prêmio aos servidores, 
informando-o sobre a antecipação de suas férias com antecedência de, no mínimo, 
vinte e quatro horas, por escrito ou por meio eletrônico, com a indicação do período a 
ser gozado pelo funcionário. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de abril de 2020. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 06 de abril de 2020. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

  Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

   Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 06 de abril de 2020. 

 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 019-04/2020 
 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 019-
04/2020, que dispõe sobre as medidas a serem tomadas quanto aos servidores públicos 
durante o enfrentamento do estado de calamidade pública. 

O presente projeto traz algumas medidas que precisam ser 
tomadas, tendo em vista que muitos locais de trabalho de Prefeitura encontram-se fechado 
para o atendimento ao público, por isso estamos adotando o teletrabalho. Porém, nem todos 
os locais da Prefeitura são passíveis de adotar essa possibilidade. 

Assim, levando em consideração este contexto, estamos 
propondo através desta lei que aqueles que não puderem realizar o teletrabalho, possam tirar 
férias, antecipando o seu gozo, mesmo para aqueles que não fecharam o período aquisitivo;  
gozar licença prêmio sendo concedida pelo Poder Executivo no seu interesse; ou ainda 
possam compensar com banco de horas, para aqueles que já possuem horas extras 
realizadas além da sua carga horária normal, bem como para aqueles que não possuem horas 
extras e poderão compensar futuramente. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, para devida 
apreciação por parte desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
João Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 
ESTRELA/RS 


