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LEI COMPLEMENTAR Nº 88/2015  de 27/10/2015 

 

ALTERA O § 2º DO ARTIGO 22.A DA LEI 

COMPLEMENTAR 05/2004, QUE ESTABELECE O 

QUADRO DE PESSOAL, PLANO DE CARREIRA E 

REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO 

MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TREZE TÍLIAS/SC, no uso das atribuições legais, de 

acordo com a Lei Orgânica Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º. O §2º do artigo 22-A da Lei Complementar 05/2004, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 22. (...) 

§ 2º. Fará jus ao Abono de Permanência o professor, o monitor de creche 

que cumpra os requisitos da Lei complementar 49/2012, e o coordenador 

pedagógico, que tenham ingressado no funcionalismo público através de 

concurso público, e que exerçam o efetivo desempenho de suas atribuições 

no cargo, junto à Secretaria de Educação do Municipio. 

 

I - ao completar 10 (dez) anos de efetivo serviço no cargo, fará jus a 5% 

(cinco por cento) de abono de permanência;  

II – ao completar 15 (quinze) anos de efetivo exercício no cargo, fará jus a 

mais 5% (cinco por cento) de abono de permanência;  

III - ao completar 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo, fará jus a 

mais 5% (cinco por cento) de abono de permanência; 

IV - ao completar 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício no cargo, fará 

jus a mais 5% (cinco por cento) de abono de permanência, observado o 

limite máximo de 20% (vinte por cento) 

 

§ 3º. Não farão jus ao Abono de Permanência os servidores (professores, 

monitores e coordenadores) nomeados para ocuparem cargo em comissão, 

ou que estejam designados para outras funções”. 

 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Treze Tílias aos 27 dias do mês de outubro de 2015. 

 

 

MAURO DRESCH 

Prefeito 

 

Registrada a presente lei na Secretaria de Administração e publicada no Diário Oficial dos 

Municípios. 

 

 

WERYDIANA FALCHETTI 

Sec4retária da Administração e Fazenda 

 

 

 

 


