
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul
NOVO HAMBURGO - CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 581/2001, de 17 de setembro de 2001.

Altera redação dos artigos 125, 126 e
caput do 127 da Lei Municipal n°
333/2000, de 19 de abril de 2000, que
institui o Regime Jurídico Estatutário
dos servidores públicos municipais.

o PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu promulgo e san-

ciono a seguinte Lei:

\,
\r~

Art. 1° Os artigos 125, 126 e o caput do 127 da Lei Municipal nO
333/2000, de 19 de abril de 2000, que institui o Regime Jurídico Estatutário dos servidores públicos
municipais, passam a viger com a seguinte redação:

"Art. 125. O servidor candidato, após sua escolha homologada em conven-
ção partidária e com o registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral, detentor de competência ou
interesse, direta, indireta ou eventual, no lançamento, arrecadação ou fiscalização de impostos, taxas
e contribuições de caráter obrigatório, inclusive parafiscais, ou para aplicar multas relacionadas com
essas atividades, terá direito a licença remunerada de seis meses antes da eleição até o dia seguinte ao
pleito, mediante percepção do respectivo vencimento básico do cargo.

Art. 126. O servidor candidato, após sua escolha homologada em conven-
ção partidária e com o registro de sua candidatura pela Justiça Eleitoral, não detentor das competên-
cias ou interesses elencados no artigo anterior, terá direito à licença remunerada de três meses antes
da eleição até o dia seguinte ao pleito, mediante percepção do respectivo vencimento básico do car-
go.

Art. 127. Ao servidor público, após diplomado pela Justiça Eleitoral e no
exerCÍcio de mandato eletivo político, aplicam-se as seguintes disposições:

DE NOVO HAMBURGO,

............................................................................................................." (NR)
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas asArt. 2°

disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

aos 17 (dezessete) dias do mês de setembro do ano de 2001.

Registre-se e Publique-se.
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MARCOS ITAMAR,NUNES~DA ROCHA

SecretáriQ~~À~i~tração/ .

--'-SANTOS
Prefeito Municipal

"Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de ]9 de maio de 1998)


