Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 004/2019

CONCEDE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES
PÚBLICOS

MUNICIPAIS,

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos
os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Vereadores votou e aprovou, e
ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o pagamento de abono salarial aos Servidores Públicos
Municipais, do quadro de carreira, admitidos em caráter temporário e comissionados, até o
final do exercício de 2020.
Art. 2º O valor, de que trata o art. 1º, será de R$ 100,00 (cem reais), correspondente
a carga horaria de 40 (quarenta) horas semanais, devendo este valor ser reduzido
proporcionalmente para as cargas horarias inferiores.
Art. 3º Excetuam-se das disposições do Art. 2º desta Lei, os servidores que
percebem vencimento inferior ao Salário Mínimo Nacional, receberão abono no valor de R$
128,00 (cento e vinte e oito reais), para carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
devendo, da mesma forma, este valor ser reduzido proporcionalmente para as cargas
horarias inferiores.
Art. 4º Considera-se para fins de pagamento e desconto do Abono Salarial, a
proporcionalidade de 30 (trinta) dias, devendo se efetuar o desconto proporcional pelas
faltas ao trabalho sem a devida justificação.
Art. 5º Ficam excluídos do pagamento do Abono Salarial os Profissionais do
Magistério Público Municipal, enquadrados na Lei nº 0683, de 07 de dezembro de 1998, os
Profissionais da Carreira de Agente Comunitário de Saúde, enquadrados na Lei
Complementar nº 096, e os Profissionais da Carreira de Agente de Combate a Endemias ACE, enquadrados na Lei Complementar nº 107/17.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir
de 1º de janeiro de 2020.
Iporã do Oeste /SC, 16 de dezembro de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Senhor presidente,
Senhores vereadores
Tendo em vista o Projeto de Lei nº 039/2019 de autoria do Poder executivo que
“CONCEDE ABONO SALARIAL AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Com o propósito de autorizar o município de Iporã do Oeste a conceder abono
salarial de R$100,00 (cem reais) para servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, devendo ser ajustado e reduzido proporcionalmente às cargas horárias
inferiores.
Para servidores, cujo vencimento é inferior ao salário mínimo nacional, um abono de
R$128,00 (cento e vinte e oito reais), devendo também ser ajustado conforme a carga
horária de cada servidor, proporcionalmente.
Estariam excluídos deste benefício os servidores do Magistério Público Municipal,
os Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, os afastados de suas
funções por mais de 15 dias, em razão de auxílio doença, licença prêmio, afastamento por
motivo de saúde de algum familiar/dependente.
Como Projeto de Lei nº 039/2019 foi arquivado em função de ser rejeitado na
Primeira Discussão e em consequência disto, arquivado, os vereadores abaixo assinados,
justificam sua postura e afirmam que não era de sua vontade rejeitar o Projeto de Lei na
íntegra, somente se opunham ao conteúdo disposto no art. 6º do Projeto de Lei nº 039/2019,
que versa sobre os descontos de servidores em licença Prêmio e afastamentos por motivos
de saúde. Assim, propõem ao Legislativo Projeto de Lei Projeto de Lei, na intenção de
aprovar o abono salarial aos servidores municipais a partir do mês de janeiro de 2019.
Desta forma, cientes da compreensão dos nobres colegas, solicitamos a apreciação,
do presente Projeto de Lei Legislativo na forma regimental.

Sendo isto para o momento, manifestamos nosso apreço a todos.

Atenciosamente,
Iporã do Oeste /SC, 16 de dezembro de 2019.
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