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LEI Nº 2012 DE 20 DE JUNHO DE 2018 
 

“ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº. 1.552 DE 28 DE ABRIL DE 2008 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Restinga, 

Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, 
faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e ele SANCIONA e 
PROMULGA a seguinte Lei: 

 
RESOLVE: 
 

Art. 1° - Fica alterado o art. 4º, §1º da Lei Municipal nº. 1.552 de 28 
de abril de 2008, passando a ter a seguinte redação: 

 
“Art. 4º. [...] 
§1º. O benefício a ser concedido a cada servidor será de R$350,00 
(trezentos e cinquenta reais).” 

 
Art. 2º. Fica alterado o art. 7º. da Lei Municipal nº. 1.552 de 28 de 

abril de 2008, passando a ter a seguinte redação: 
 
“Art. 7º. Não fará jus ao benefício mensal do PAT: 
I – Servidor licenciado, estatutário aposentado, afastado do cargo ou 
função por qualquer motivo, salvo licença maternidade, paternidade ou 
saúde; 
II – Servidor que tiver falta justificada , falta injustificada ou atestado 
médico do mês de referência; 
III – Servidor não pontual, sendo para isto considerado o conceito do art. 
6º. do Decreto Municipal nº. 109/2017; 
IV – Servidor que se ausentar dos serviços antes do término da jornada 
diária; 
§1º. O servidor que atuar como docente da rede pública municipal e 
utilizar-se de falta abonada, o valor do Vale-Alimentação será de 
R$250,00 (duzentos e cinquenta reais). 
§2º. Competirá aos Diretores dos Departamentos Municipais o controle 
de frequência dos funcionários públicos para os fins que prescreve esta 
Lei.” 

 
Art. 3º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações próprias do Orçamento do Município, suplementadas se 
necessário. 
 

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 01 de junho de 
2018, revogadas as disposições em contrário. 

 
Restinga, 20 de junho de 2018. 

 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


