
 

Ofício nº    025 /2021 – PL 
 Salto do Lontra, 29 de janeiro de 2021 

 

Senhor Presidente. 

Senhores Vereadores. 

 

   Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Senhoria 

e demais Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e votado o 

projeto de Lei nº  012/2021  que Altera o art. 10 e caput do art. 11, da Lei nº Lei nº 002, 

de 17 de janeiro de 1991 e dá outras providências. 

 

    Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto 

de Lei. 

 

    Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade para 

renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

Atenciosamente 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

Ilmo.Sr. 

João Carlos Dalberto 

MD – Presidente do Legislativo Municipal de Salto do Lontra 

Salto do Lontra – Estado do Paraná 

JUSTIFICATIVA 



PROJETO DE LEI Nº  012/2021 

 

Visa o presente Projeto de Lei Alterar o art. 10 e caput do art. 11  da Lei 

Municipal nº 002, de 17 de janeiro de 1991. 

A referida alteração é necessária, uma vez que aliará o tempo de serviço com o 

aperfeiçoamento do servidor, trazendo eficiência e ao mesmo tempo equilíbrio dos 

gastos com pessoal. 

Atualmente, o servidor aufere o avanço por antiguidade e por realização de cursos 

de aperfeiçoamento, em anos alternados. Ocorre que da forma que é regrado, não há 

anseio do servidor em se qualificar, uma vez que recebe o avanço por antiguidade. 

Além do que, o avanço por antiguidade se confunde com o quinquênio, no qual o 

servidor é agraciado com percentual de 5% após 05 anos de efetivo serviço.  

O Município também encontra dificuldades para implantar os referidos avanços, 

uma vez que estão impactando cada vez mais os gastos com pessoal, aliada a pandemia 

pela COVID-19 que afetou as receitas, estando em andamento, demandas processuais 

requerendo a implantação do referido. 

Com essa alteração, o Município incentiva o servidor a estar sempre se 

qualificando e se aperfeiçoando, oferecendo um serviço público melhor para a 

população, e possibilitando a implantação do benefício na épica oportuna.  

O avanço será concedido a cada 03(três) anos de efetivo serviço com a realização 

de cursos de aperfeiçoamento no total de 40(quarenta) horas.  

Diante do exposto, estamos solicitando que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade. 

          Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 29 de janeiro de 2021. 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

 PREFEITO MUNICIPAL  



 
 

PROJETO DE LEI Nº.  012/2021 

29/01/2021 

 

 SÚMULA: Altera o art. 10 e caput do art. 11 da Lei 

nº 002, de 17 de janeiro de 1991 e dá outras 

providências.  

 

        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e 

eu FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 

LEI 

 

         Art. 1º. O artigo 10 e o caput do artigo 11 da Lei nº 002, de 17 de janeiro de 1991, 

passa a ter a seguinte redação:  

“Art. 10. Aos servidores públicos efetivos municipais será concedido avanço 

horizontal no percentual 2,5%(dois vírgula cinco por cento) sobre o valor básico, 

acumulado anualmente, por ocasião de cada avanço, a cada 03(três) anos de efetivo 

exercício, obedecidos os seguintes requisitos durante o período aquisitivo: 

 

 I – apresentar 40 horas de cursos de aperfeiçoamento ou treinamento; 

 II – não ter sofrido pena de advertência, repreensão ou suspensão; 

 III – não ter gozado licença para assuntos particulares e/ou sem vencimentos; 

§1º-  O excedente de horas de cursos apontado em cada interstício não será computado 

para o avanço seguinte.  

§2º-  A habilitação para a concessão do benefício deverá ser requerida mediante 

requerimento e apresentação de certificados e/ou atestados de conclusão de cursos 

junto ao Departamento de Recursos Humanos, após a aquisição do período aquisitivo 

e cumprido os demais requisitos contidos nos incisos I a III do caput deste artigo. 

§3º- Os cursos realizados pelo servidor que não detém consonância com as atribuições 

do exercício do cargo público não serão validados. 

§4º - Atendido o período aquisitivo e demais requisitos contidos neste artigo,  o 

avanço será concedido ao servidor mediante autorização do Prefeito Municipal.  

Art. 11. O interstício a ser cumprido para o fim estabelecido no avanço será de 

36(trinta e seis) meses. 

 

Art. 2-. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário, especialmente a Lei nº 070, de 31 de agosto de 2011.   

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 

em 02 de Fevereiro de 2021. 

 

 

 

LADAIR CASANOVA CAVILHA 

Presidente em Exercício  

 


