PROJETO DE LEI N°005/2020
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 0787 DE
21 DE MAIO DE 2001 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 A Lei nº 0787 de 21 de maio de 2001, passa a vigorar com as seguintes
inclusões/alterações:
“Art.1º.....................
.....
§ 2º
...
IV – pago aos servidores públicos municipais afastados de suas funções por
mais de 15 (quinze) dias, em razão de auxílio doença, licença prêmio, afastamento
por motivo de cuidados de saúde de algum familiar/dependente, excetuado o auxílio
maternidade.
...
§4º

Considera-se

para

o

desconto

do

auxílio-alimentação,

a

proporcionalidade de trinta dias, devendo a municipalidade, efetuar o desconto
proporcional pelas faltas ao trabalho sem a devida justificação.
...
§ 8º O auxílio-alimentação não será pago nos seguintes afastamentos:
....
VIII – Auxilio – Doença, por mais de 15 dias;
IX – Licença Prêmio;

X - Afastamento por motivo de cuidados de saúde de algum
familiar/dependente. (NR)
...
Art. 2º Ficam ratificadas as demais disposições da Lei nº 0787, de 21 de maio
de 2001.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Iporã do Oeste /SC, 24 de fevereiro de 2020.

LÚCIO MALLMAN
Prefeito

MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação dos integrantes desta Casa
Legislativa, o Projeto de Lei que “ALTERA LEI Nº 0787 DE 21 DE MAIO DE 2001 E
ALTERAÇÕES POSTERIORES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para que seja
analisado e votado pelo Legislativo Municipal na forma REGIMENTAL.
O presente projeto de lei tem como objetivo regulamentar a concessão do
Auxílio Alimentação dos servidores públicos municipais de Iporã do Oeste.
Discute-se atualmente, inúmeras alterações nos ditos privilégios que por
vezes os servidores públicos efetivos têm direito, seja na esfera federal, onde se
discute no Congresso Nacional novo marco regulatório para as carreiras de Estado,
inclusive com menção ao fim da estabilidade, seja na esfera estadual, onde também
inúmeras alterações são discutidas.
Certo é que, referidos “privilégios”, são alvo cada vez maior da opinião
pública, que cada vez mais tem se manifestado contraria, exigindo dos agentes
públicos posturas efetivas quanto a extinção dos mesmos.
Sendo assim, referidas alterações, vão ao encontro da opinião pública e da
preservação do interesse público, de modo que, as alterações aqui propostas,
encontram apoio da grande maioria da população bem como de entidades da
sociedade civil organizada.
Por fim, cabe salientar, que o presente PL visa também, promover a
valorização dos servidores que se encontram em efetivo serviço e a disposição da
administração pública.
Desta forma, cientes da compreensão dos nobres Edis, solicitamos a
apreciação, votação e aprovação do presente Projeto de Lei na forma Regimental.

Iporã do Oeste – SC, 24 de fevereiro de 2020.

LÚCIO MALLMANN
Prefeito

