
LEI COMPLEMENTAR n. 63, DE 25 DE MARÇO DE 2004. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ACRESCENTAR O 
ART. 59-A, À LEI COMPLEMENTAR N. 07, DE 30 DE 
JANEIRO DE 1996, QUE DISPÕE SOBRE AS NORMAS QUE 
REGEM AS RELAÇÕES ENTRE A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA MUNICIPAL E SEUS SERVIDORES. 

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu ANDRÉ 
PUCCINELLI, Prefeito Municipal de Campo Grande, Capital do Estado de Mato 
Grosso do Sul sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1° - Autoriza o Poder Executivo a acrescentar o art. 59-A à 
Lei Complementar n. 07, de 30 de janeiro de 1996, com a seguinte redação:  

 

“Art. 59-A - Ao servidor público municipal estudante 
UNIVERSITÁRIO, fica assegurada jornada de trabalho especial, com 
compensação de horário, desde que, comprovada a incompatibilidade entre o 
horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo em que 
exerce. 

 

§ 1° - A compensação de horário será exigida junto ao órgão 
ou entidade que tiver atividade em horário incompatível, que ficará sob a 
responsabilidade de seu chefe imediato, respeitada a duração semanal do 
trabalho. 

 

§ 2° - A concessão de jornada especial, de que trata o “caput” 
deste artigo, dependerá de requerimento do servidor ao órgão da 
administração que estiver lotado e deverá ser instruído com declaração da 
instituição de ensino superior de que não possui outro horário disponível no 
curso em que o servidor esta matriculado. 

 

§ 3° - A jornada especial durará enquanto perdurar o curso, 
sendo que poderá ser cancelada quando o servidor (estudante) ficar na 
dependência de 3 (três) ou mais matérias.” 

 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei 
Complementar no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
publicação. 

 

Art. 3° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrario. 

 

CAMPO GRANDE-MS, 25 DE MARCO DE 2004. 
 

ANDRÉ PUCCINELLI 
Prefeito Municipal 
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