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LEI COMPLEMENTAR N° 108/2019, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

Altera dispositivo da Lei Complementar 
Municipal nº 068, de 02 de fevereiro de 2012, que 
dispõe sobre o Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Chopinzinho (PR). 

 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por lei. 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

L E I:  

Art. 1º. Esta Lei altera dispositivo da Lei Complementar Municipal nº 068, de 02 de 

fevereiro de 2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Chopinzinho (PR).  

Art. 2º. A Lei Complementar Municipal nº 068, de 02 de fevereiro de 2012, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 91. .............................................................................................................................................. 
§1º ...................................................................................................................................................... 
§2º Em caso de parcelamento, o servidor receberá proporcionalmente os valores referentes às 
férias em cada período, respeitadas as regras do art. 92. 
§3º ...................................................................................................................................................... 
Art. 92. Durante as férias, o servidor terá direito ao vencimento do cargo acrescido das vantagens 
permanentes e da média do período aquisitivo em relação às vantagens transitórias, observado o 
§2º do art. 102, além do adicional de férias previsto no art. 107. 
§1° Para os fins do caput deste artigo, o pagamento do adicional previsto no art. 107 e da média 
do período aquisitivo em relação às vantagens transitórias, será efetuado na folha de pagamento 
do mês anterior ao início do benefício. 
§2° Ressalvado o pagamento de que trata o parágrafo anterior, não haverá qualquer outra forma 
de antecipação da remuneração." 

   

Art. 3º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário.    

 GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 27 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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