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LEI Nº 2418/2021 
ALTERA DISPOSIÇÕES DA LEI 2295/2018 – QUE INSTITUI O ESTATUTO DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal, APROVA, e eu, Prefeito Municipal, com a Graça 

de Deus, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. O artigo 79 da Lei nº 2295/2018, que instituiu o Estatuto do Servidores Públicos Civis do Município de Carandaí, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 79. O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de descanso anual, remunerado na forma do artigo 71, que podem ser 

acumulados até o máximo de dois períodos.  

§ 1º. Para o período aquisitivo de férias serão exigidos 12 (doze) meses de exercício.  

§ 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, salvo em razão de licença por motivo de doença do 

servidor ou nos casos expressamente previstos em lei.  

§ 3º. As férias poderão ser parceladas em até 2 (dois) períodos distintos, desde que:  

a) seja formal e expressamente requerido pelo servidor;  

b) haja interesse da Administração Pública.  

§ 4º. O servidor efetivo que acumular mais de dois períodos de férias deverá requerer o seu exercício imediato, e, 

quando indeferido, se ultrapassar os 2 (dois) períodos acumulados, terá o direito de receber cada período em dobro.  

§ 5º. O servidor estudante poderá requerer suas férias de acordo com as suas necessidades escolares, devendo ser 

programada com o mapa de férias definido pelo superior imediato.”. 

 

Art. 2º. Ficam mantidas inalteradas as demais disposições da Lei nº 2295/2018, que instituiu o Estatuto do Servidores Civis do Município de 

Carandaí. 

 

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

Mando, portanto, que as autoridades, a quem o conhecimento e execução desta Lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir, tão 
inteiramente como nela se contém. 
 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 24 de junho de 2021. 
 
 

Washington Luis Gravina Teixeira    Adriana Maria do Couto Andrade 
Prefeito Municipal       Secretária de Administração 
Publicada no Saguão de Entrada do Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, em mesmo dia, mês e ano de sua data. Carandaí, 24 de 
junho de 2021._______________________  Adriana Maria do Couto Andrade – Secretária de Administração. 


