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. DE 11 DE JANEIRO DE 2023.

DISPOE     SOBRE     0     DECIMO  _  TERCEIRO
SALARIO   DOS  SERylDORES   PtiBLICOS   DA
ADDOMPINOJ§TE#fxAE°cuD¥#vEOTADOEMAUE[AgfpQ)UoJCDAE

SANTA FE DE GOIAS

0 Prefeito Municipal de Santa F6 de Goias, Estado de Goias, no

uso  de  sue  atribuic6es  legais  contidas  na  Constituigao  Federal  e  Lei  Organica  do

Municipio,apresentaajudiciosaapreciapaodaColendaCamaradeVereadoresoseguinte

Projeto de Lei:

Art.  1°  -  0  decimo terceiro  salario  sera pago  anualmente,  em dezembro, ao  servidor

ptiblico efetivo e comissionado da administi.apao direta e autdrquica do Poder Executivo

do Municipio de Santa Fe de Goias/GO.

Paragrafo  primeiro  -  Fica  assegurado  a titulo  de  adiantamento  o  equivalente  a  70%

(setenta por cento) do d6cimo terceiro salano, que sera pago no mss de aniversato do

servidor, independentemente de sua pr6via manifestapao, e os descontos incidentes serao

processados no mss de dezembro, com a dedugao do respectivo adiantanento.

Paragrafo segundo  -   0  disposto no paragrofo iji.imeiro deste artigo nao  se aplica aos

servidoresquefizeremaniversationomesdedezembro,quereceberaood6cimoterceiro

salatoaquefizeremjusemumathicaparcela,comodescontodasdedug6eslegais.

Paragrafo  terceiro   -   0   disposto  nesta  Lei   se   aplica  ao   inativo   e   ao  pensionista

previdenciino.

Paragrafo quarto - 0 adiantamento a que se :.;i`3..+.i o paragrafo primeiro deste artigo sera

calculado confome a base de calculo do d6ci.irio tereeiro salato do mss de aniversato.
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Art. 2° - 0 d6cimo terceiro salato sera integral se o beneficiario houver ingressado ate o

dia 15 do mss de janeiro do ano a que se refere o beneficio e sera proporcional se nao
`-t..,-

implementada essa condi9ao,  com o desconto  de  1/12  (urn doze  avos)  a cada mss  do

periodo sem vinculo com o Municipio.

Paragrafo  primeiro  -  A  frapao  igualou  superior  a  15  (quinze)  dias  de  trabalho  sera

considerada mss integral, com a vedapao de recebimento de mais de 1/12 (urn doze avos)

no mesmo mss mos casos em que houver exonerapao e efetivo exercicio em novo cargo

sem solngao de continuidade.

Paragrafo segundo - Nas hip6teses de demissao, exonerapao, aposentadoria, vacancia,

reforma, reserva, disponibilidade ou afastanento que nao contan como efetivo exercicio,

o servidor ten direito a receber o d6cimo terceiro saldrio proporcional a que faria jus ate

a data do evento, com a dedugao do adiantaniento de que trata o §  1° do artigo 1°, caso o

tenha percebido, e a admissao do paganiento do acerto ate o mss subsequente, em caso

de inviabilidade temporal entre o evento e o calendario da folha de pagamento, conforme

o regulanento.

Paragrafo terceiro - As ausencias legais e justificadas ao servigo nao serao deduridas no

paganento do decimo terceiro salario.

Paragrafo    quarto    -   Nas   hip6teses    de    faltas    injustificadas    que    implicarem   o

descunprimento do periodo minimo de efetivo exercicio estabelecido no §1°, havera a

dedngao de 1/12 (un doze avos) no paganento do d6cimo terceiro salario.

Paragrafo quinto - 0 d6cimo terceiro salano nao sera considerado no calculo de qualquer

outra vantagem pecuniata.

Art. 3° - A base de calculo do  d6cimo terceiro  salario  sera a remuneragao fixa ou o

subsidio devido no mss de dezembro, exceto nas situap6es que exigirem o calculo pela

media proporcional anual.
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Paragrafo primeiro - As exceg6es referidas no caput deste artigo ocorrerao quando houver

o recebimento  de  vantagem  de  natureza transit6ria que  integre  a base  de  calculo  do

d6cimo terceiro saldrio, inclusive mos casos de exercicio de fungao comissionada ou de

cargo em comissao,  se efetivo, tamb6m nas situap6es previstas em lei de alterapao da

jomada de trabalho que reflita na remunerapao ou no subsidio do beneficidrio.

Paragrafo    segundo    -   Ao    inativo   e   ao   pensionista   previdenciato    aplican-se,

respectivamente,  o  valor  do  provento  e  o  da  pensao  por  morte  devido  no  mes  de

dezembro.

Paragrafo quarto - Eventuais diferengas decorrentes de reajuste ou revisao geral entre a

remunerapao recebida pelo servidor a tfulo de adiantanento de d6cimo terceiro salato

no mss de seu aniversario e aquela percebida no mss de dezembro serao pagas neste

dltimo.

Pafagrafo quinto -  Na hip6tese de devolngao pelo servidor de valores recebidos a mais

no adiantamento do d6cimo terceiro salario e caso a quantia a ser devolvida exceda a 30°/o

(trinta por cento)  da remunerapao,  do  subsidio,  dos proventos ou da pensao,  ela sera

langada de oficio pela administrapao, em parcelas iguais e sucessivas nao superiores a

30%  (trinta por  cento)  do  valor bruto  percebido  ate  a  quitagao  total  do  d6bito,  sem

aplicapao de juros.

Art. 40 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicapao, revogando-se as disposig6es

em sentido contfario.

GABINETE DO PREFEIT0 MUNICIPAL I)E SANTA FE DE G0IAS/GO, aos 1 1

dias do mss de janeiro de 2023.
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EDIMILSON ALVES DOS SANTOS

Prefeito Municipal


