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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAREMA, ESTADO DO CEARÁ, Sr. ELIZEU 

CHARLES MONTEIRO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas 

atribuições, notadamente as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, de 05 de 

Abril de 1990, Art. 84: “A publicação das leis e atos municipais far-se-á em 

órgão de imprensa local ou regional ou por afixação na Sede da Prefeitura 

Municipal ou da Câmara Municipal, especificamente destinado, conforme o caso”, 

RESOLVE publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em 

geral no âmbito do Município de Itarema/CE, a LEI MUNICIPAL Nº 801, DE 28 

DE MAIO DE 2021, que ALTERA A LEI Nº 210, DE 06 DE DEZEMBRO DE 

2001, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

PUBLIQUE-SE, 

                                  

DIVULGUE-SE, 

 

                                                                   CUMPRA-SE. 

 

 
Paço da Prefeitura Municipal de Itarema, Estado do Ceará, aos 28 de maio de 
2021. 
 
 
 

ELIZEU CHARLES MONTEIRO 
Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL Nº 801/2021, DE 28 DE MAIO DE 2021. 
 
 

ALTERA A LEI Nº 210, DE 06 DE DEZEMBRO 
DE 2001, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME 
JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAREMA – ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a 
Câmara Municipal de Itarema aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei 
Municipal: 
 
Art. 1º.  A Lei Municipal nº 210/2001, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
(........) 
 
Art. 6º. O ingresso em cargo efetivo no Município de Itarema dar-se-á nos termos 
do art. 37 da Constituição Federal, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.  
 
Parágrafo Único. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão 
reservadas até 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso. 
 
(........) 
 
Art. 15.......................................................................................................... 
§ 1º. A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de 
provimento.                
 
(........) 
 
Art. 17. ........................................................................................................ 
§ 5º. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os 
elementos necessários ao seu assentamento individual. 
 
§ 6º. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados 
no assentamento individual do servidor. 
 
(........) 
 
Art. 19. ........................................................................................................ 
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§ 1º. O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a 
regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto nos artigos 120 e 
121, podendo ser convocado sempre que houver interesse da 
Administração.               
 
Art. 20.  Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento 
efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante o qual 
a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, 
observados os seguinte fatores: 
I - assiduidade; 
II - disciplina; 
III - capacidade de iniciativa; 
IV - produtividade; 
V - responsabilidade; 
VI - cumprimento dos deveres e obrigações previsto nesta Lei. 
 
§ 1º. 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será 
submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho 
do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, a ser 
regulamentada mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, sem prejuízo da 
continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste 
artigo. 
 
§ 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, 
reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no art. 29. 
 
§ 3º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de 
provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no 
órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou 
entidade para ocupar cargos de provimento em comissão, quando será suspenso a 
contagem do prazo previsto no caput. 
 
§ 4º. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as 
licenças e os afastamentos previstos nos artigos 83, incisos I a IV, e 94, bem assim 
afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em 
concurso para outro cargo na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.  

 
§ 5º. O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos 
previstos nos artigos 85, 86, 87 e 88, bem assim na hipótese de participação em 
curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento.               
 
§ 6º. Durante o estágio probatório, os cursos de treinamento para formação 
profissional e/ou aperfeiçoamento, promovidos gratuitamente pela Administração, 
serão de participação obrigatória e o resultado obtido pelo servidor será 
considerado, quando da avaliação especial de desempenho.  
 
§ 7º. Durante o estágio probatório, as faltas disciplinares cometidas pelo servidor 
público serão apuradas por meio de Processo Administrativo Disciplinar. 
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(........) 
 
Art. 26. ........................................................................................................ 
§ 1º. A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua 
transformação. 
 
§ 2º. O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para 
concessão da aposentadoria. 
 
§ 3º. Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como 
excedente, até a ocorrência de vaga. 
 
(........) 
 
Art. 42. (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 46.  As reposições e indenizações ao erário, serão previamente comunicadas 
ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo 
máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado. 
 
§ 1º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a dez por cento, e nem 
superior a vinte por cento, ao correspondente da remuneração, provento ou 
pensão. 
 
§ 2º. Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do 
processamento da folha, a reposição será feita imediatamente, em uma única 
parcela. 
 
§ 3º. Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão 
liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, 
serão eles atualizados até a data da reposição. 
 
(........) 
 
Art. 53. ........................................................................................................ 
(........) 
§ 3º. Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos 
incisos II e III do parágrafo único do art. 36.     
 
(........) 
 
Art. 62. ........................................................................................................ 
(........) 
§ 2º. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão e das 
funções de confiança de que trata o caput deste artigo. 
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(........) 
 
Art. 85. ........................................................................................................ 
(........) 
§ 3º. Não será concedida nova licença em período inferior a doze meses do término 
da última licença concedida.     
                  
§ 4º. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas 
as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de doze meses, 
observado o disposto no § 3º, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos no § 
2º.    
 
(........) 
 
Art. 88. ........................................................................................................ 
(........) 
§ 2º. A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, 
o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, 
somente pelo período de três meses.    
 
(........) 
 
Art. 90.  A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante 
de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato 
de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem 
remuneração.  
 
Art. 91. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o 
desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de 
âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da 
profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade 
cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus 
membros, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, 
observados os seguintes limites:            
I - para entidades com até quinhentos associados, dois servidores; 
II - para entidades com quinhentos a mil associados, três servidores;                   
III - para entidades com mais de mil associados, quatro servidores. 
 
§ 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção 
ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão 
competente. 
 
§ 2º. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada, no caso de 
reeleição.                
 
(........) 
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Art. 93. Na hipótese do inciso I do art. 92, sendo a cessão para órgãos ou 
entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o ônus da 
remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o 
cedente nos demais casos.                  
 
(........) 
 

Seção IV 
Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu no País 
 

Art. 96-A.  O servidor poderá, no interesse da Administração, e desde que a 
participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a 
respectiva remuneração, para participar em programa de pós-graduação stricto 
sensu em instituição de ensino superior no País.   
             
§ 1º. Ato do Prefeito Municipal definirá, em conformidade com a legislação vigente, 
os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de 
pós-graduação no País, com ou sem afastamento do servidor, que serão avaliados 
por um comitê constituído para este fim. 
 
§ 2º. Os afastamentos para realização de programas de mestrado e doutorado 
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo 
órgão ou entidade há pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos 
para doutorado, incluído o período de estágio probatório, que não tenham se 
afastado por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença 
capacitação ou com fundamento neste artigo nos 2 (dois) anos anteriores à data da 
solicitação de afastamento. 
 
§ 3º. Os afastamentos para realização de programas de pós-doutorado somente 
serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivo no respectivo órgão ou 
entidade há pelo menos quatro anos, incluído o período de estágio probatório, e 
que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares ou 
com fundamento neste artigo, nos quatro anos anteriores à data da solicitação de 
afastamento. 
 
§ 4º. Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º 
deste artigo terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno 
por um período igual ao do afastamento concedido.   
§ 5º. Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, 
antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, deverá 
ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 desta Lei, dos gastos com seu 
aperfeiçoamento. 
 
§ 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento 
no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, salvo na hipótese 
comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do Prefeito Municipal. 
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§ 7º. Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, 
autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo. 
 
(........) 
 
Art. 103. ..................................................................................................... 
 
(........) 
 
II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com 
remuneração, que exceder a 60 (sessenta) dias em período de 12 (doze) meses;  
 
(........) 
 
Art. 116. ...................................................................................................... 
 
(........) 
 
VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 
conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 
desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; 
 
Art. 117. ...................................................................................................... 
 
(........) 
 
II – garantia de remuneração, nunca inferior ao salário mínimo; 
(........) 
XXII – (Revogado); 
XXIII – (Revogado); 
(........) 
XXX – (Revogado); 
XXXIV – (Revogado); 
 
Art. 118. ...................................................................................................... 
(........) 
X – participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário;   
 
Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se 
aplica nos seguintes casos:      
I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades 
em que o Município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social 
ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e 
II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 90 
desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses.       
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Art. 119. ...................................................................................................... 
(........) 
§3º. (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 127-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 
administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver 
suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de 
informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha 
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 
pública.       
  
(........) 
 
Art. 186. ...................................................................................................... 
 
I – Quanto ao servidor: 
a) aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho; 
b) aposentadoria compulsória; 
c) aposentadorias voluntárias; 
d) aposentadorias especiais; 
 
II – Quanto ao dependente: 
a) pensão por morte. 
 
§ 1º. As regras inerentes aos benefícios supracitados nos Incisos I e II desse artigo 
constarão de lei específica do Regime Próprio de Previdência Social do Município de 
Itarema.  
 
§ 2º. Ao Município caberá o custeio e garantia dos seguintes benefícios: 
a) auxílio-reclusão; 
b) auxílio-doença; 
c) salário-maternidade; 
d) salário-família; 
 
Art. 187. (Revogado) 
 
Art. 188. (Revogado) 
 
Art. 189. (Revogado) 
 
Art. 190. (Revogado) 
 
Art. 191. (Revogado) 
 
Art. 192. (Revogado) 
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Art. 193. (Revogado) 
 
Art. 194. (Revogado) 
 
Art. 195. (Revogado) 
 

Seção III 
Do Salário-família 

 
Art. 196. Será devido Salário-família mensalmente ao segurado ativo de baixa 
renda na proporção do numero de filhos ou equiparados, de qualquer condição, de 
até catorze anos ou inválidos, e nos mesmos valores praticados no RGPS/INSS. 
 
§1º Quando pai e mãe forem servidores públicos, ambos terão direito ao salário-
família.  
 
§2º Em caso de divórcio, com o estabelecimento de guarda para apenas um dos 
pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda do pátrio poder, 
o salário-família passará a ser pago diretamente aquele a cujo encargo ficar o 
sustento do menor. 
 
§3º O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de 
nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e à 
apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de 
frequência à escola do filho ou equiparado. 
 
§4º O salário-família não se incorporará ao subsidio, a remuneração ou benefício, 
para qualquer efeito. 
 
(........) 
 
Art. 198. (Revogado) 
 
Art. 199. (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 202. (Revogado) 
 

Seção IV 
Do Auxílio-doença 

 
Art. 203. O auxílio-doença será devido ao servidor que ficar incapacitado para o 
seu trabalho por mais de quinze dias consecutivos e consistirá no valor de sua 
última remuneração. 
 
§1º. Será concedido auxílio-doença, a pedido ou de oficio, com base em inspeção 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA 

 
 
 

 

CNPJ: 07.663.941/0001-54| CGF: 06.920187-0  
Praça Nossa Senhora de Fátima, Nº 48, Centro, Itarema, Estado do Ceará, CEP. 62.590-000 

Tel.: (88) 3667-1133 |3667-1340 
   

realizada por perícia médica designada pelo Município. 
 
§2º. Findo o prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção 
médica, que concluirá pela volta ao serviço, pela prorrogação do auxílio-doença, 
pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. 
 
§3º. O pagamento do auxílio-doença é de responsabilidade do Município. 
 
§4º. O servidor em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 
exercício do seu cargo ou de readaptação deverá ser aposentado por invalidez.  
 
Art. 204. (Revogado) 
 
Art. 205. (Revogado) 
 
Art. 206. (Revogado) 

 
Art. 207. (Revogado) 
 

 
Seção V 

Da Licença-maternidade, Licença-parental e Licença-paternidade 
 

Art. 208. Será concedida à servidora gestante licença-maternidade remunerada por 
180 (cento e oitenta) dias consecutivos, com inicio entre 28 (vinte e oito) dias 
antes do parto e a data da ocorrência deste. 
 
§ 1º. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto 
podem ser aumentados de mais 02 (duas) semanas, mediante inspeção médica. 
 
§ 2º. O salário-maternidade consistirá numa renda mensal igual ao subsídio ou 
remuneração da segurada. 
 
§ 3º. Em caso de aborto não criminoso, comprovado mediante atestado médico, a 
segurada terá direito ao salário-maternidade correspondente a 30 (trinta) dias. 
 
§ 4º.  O salário-maternidade não poderá ser acumulado com benefício por 
incapacidade. 
 
§ 5º. É garantido à servidora, durante a gravidez, sem prejuízo da remuneração e 
demais direitos: 
I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada 
a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao 
trabalho;                             
II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a realização de, no 
mínimo, 06 (seis) consultas médicas e demais exames complementares. 
 
Art. 208-A.  Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou 
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companheiro servidor o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade 
ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do 
filho ou de seu abandono. 
 
Art. 209. Ao servidor ou servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins 
de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-parental nos termos 
do art. 208 desta Lei.   
 
§ 1º. A licença-parental só será concedida mediante apresentação do termo judicial 
de guarda ao adotante ou guardião.     
               
§ 1º. A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-
parental a apenas um dos adotantes ou guardiães servidor ou servidora. 
 
Art. 210.  Para amamentar seu filho, inclusive se advindo de adoção, até que este 
complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de 
trabalho, a 2 (dois) descansos especiais de meia hora cada um.     
 
§ 1º. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis) meses poderá ser 
dilatado, a critério da autoridade competente. 
 
§ 2º. Os horários dos descansos previstos no caput deste artigo deverão ser 
definidos em acordo individual entre a mulher e o chefe imediato.  
 
Art. 211. Pela nascimento ou adoção de filho, o servidor terá direito à licença-
paternidade remunerada de 20 (vinte) dias consecutivos. 
 
Art. 212. (Revogado) 
 
Art. 213. (Revogado) 

  
Art. 214. (Revogado) 
 
Art. 215. (Revogado) 
 
Art. 216. (Revogado) 
 
Art. 217. (Revogado) 
 
Art. 218. (Revogado) 
 
Art. 219. (Revogado) 
 
Art. 220. (Revogado) 
 
Art. 221. (Revogado) 
 
Art. 222. (Revogado) 
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Art. 223. (Revogado) 
 
Art. 224. (Revogado) 
 
Art. 225. (Revogado) 
 
Art. 226. (Revogado) 
 
Art. 227. (Revogado) 
 
Art. 228. (Revogado) 
 
Art. 229. (Revogado) 

 
Seção IX 

Do Auxílio-reclusão 
 
Art. 230. O auxílio-reclusão, consistente na importância mensal de 01 (um) salário-
mínimo, será concedido aos dependentes do servidor de baixa renda recolhido à 
prisão, desde que não continue a perceber remuneração. 
 
§1º. Para fins de concessão do auxílio-reclusão, consiste em baixa renda a 
remuneração que, no mês de recolhimento à prisão, tenha valor igual ou inferior a 
R$ 1.503,25 (um mil quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), que será 
corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de 
Previdência Social. 
 
§2º. O auxílio-reclusão será rateado em cotas-partes iguais entre os dependentes 
do servidor e será devido a contar da data em que o preso deixar de perceber 
remuneração do Município. 
  
§3°. Na hipótese de fuga do servidor, o benefício será restabelecido a partir da 
data da recaptura ou da reapresentação a prisão, nada sendo devido aos seus 
dependentes enquanto estiver o servidor evadido e pelo período da fuga. 
 
§4º. Para a instrução do processo de concessão deste benefício assistencial, além 
da documentação que comprovar a condição de servidor e de seus dependentes, 
serão exigidos: 
I - documento que certifique o não pagamento do subsídio ou da remuneração ao 
servidor pelos cofres públicos, em razão da prisão;  
 
II - certidão emitida pela autoridade competente sobre o efetivo recolhimento do 
servidor à prisão e o respectivo regime de cumprimento da pena, sendo tal 
documento renovado trimestralmente. 
 
§5º. O termo inicial da percepção do benefício corresponderá à data do efetivo 
recolhimento do servidor ao estabelecimento penitenciário, quando requerido até 
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30 (trinta) dias após seu encarceramento. Se o requerimento ocorrer após 30 
(trinta) dias do encarceramento do servidor, o termo inicial da percepção do 
benefício corresponderá a data do pedido. 
 
§6º. O auxilio-reclusão será mantido enquanto o segurado permanecer 
encarcerado, exceto nas hipóteses de trânsito em julgado de condenação que 
implique a perda do cargo público.  
 
§7º. Caso o servidor venha a ser ressarcido com o pagamento da remuneração 
correspondente ao período em que esteve preso, e seus dependentes tenham 
recebido auxílio-reclusão, o valor correspondente ao período de gozo do benefício 
assistencial deverá ser restituído ao Município. 
 
Art. 231. (Revogado) 
 
Art. 232. (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 235. (Revogado) 
 
Art. 236. (Revogado) 
 
Art. 237. (Revogado) 
 
Art. 238. (Revogado) 
 
Art. 239. (Revogado) 
 
Art. 240. (Revogado) 
 
Art. 241. (Revogado) 
 
Art. 242. (Revogado) 
 
Art. 243. (Revogado) 
 
Art. 244. (Revogado) 
 
Art. 245. (Revogado) 
 
Art. 246. (Revogado) 
 
Art. 247. (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 251. ...................................................................................................... 
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(........) 
III – (Revogado) 
 
(........) 
 
Art. 253-A.  Os prazos previstos nesta Lei serão contados em dias corridos, 
excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, 
para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja 
expediente. 
 
(........) 
 
Art. 258. (Revogado) 
 
(........) 
 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as Leis 
municipais nº. 217, de 06 de dezembro de 2001; nº. 287, de 19 de novembro 
de 2004; nº. 610, de 14 de abril de 2015; nº. 626, de 28 de setembro de 2015; 
nº. 775, de 20 de julho de 2020, e demais disposições em contrário. 
 
 
Paço do Poder Executivo Municipal de Itarema, Estado do Ceará, em 28 de maio 
de 2021. 
 
 
 
 

ELIZEU CHARLES MONTEIRO 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


