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Mesópolis/SP, 18 de Novembro de 2015.

Oficio nO.168/2015

EXMO SR.

ELTON APARECIDO DA SILVA MILANI

D.D: Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Tenho a presente finalidade de dirigir a Vossa
Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.005 DE
18 DE NOVEMBRO DE 2015 Acrescenta o Inciso IX ao artigo 80, e Artigos 98-A, à
Lei Complementar nO007, de 01 de setembro de 2014, e dá outras providências,
para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.,

Atenciosamente,

LEANDROA?I1~ POLARINI
Prefeito Municipal

i8 NOV 2015

Câmara Mun. Mesópclls
PROTOCOLO

RECEBIDA
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Justificativa

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Exa. e aos insignes vereadores desta Casa
para encaminhar o Projeto de Lei Complementar que Acrescenta o Inciso IX ao
artigo 80, e Artigos 98-A, à Lei Complementar n? 007, de 01 de setembro de
201'4, e dá outras providências.

A presente proposta dispõe sobre o abono de falta por
ocasião de aniversário do servidor.

A alteração atenderá uma reivindicação dos servidores que
não gozam desse direito em virtude de faltar previsão legal.

Tendo em vista que existe ainda aqueles servidores que se
submetem ao regime de plantão, participam de campanhas de vacinação ou
convocados por suas chefias para serviços essenciais, extraordinários ou de
emergência, o que os impossibilita de faltar ao trabalho no dia do aniversário,
motivo pelo qual poderia adiar o seu abono para qualquer dia do mês de seu
aniversário e também nos 30 dias seguintes desde que solicitado ao chefe de
setor com antecedência de 15 dias.

Visando atender a reivindicação de servidores que se
enquadram nessa situação, forte na aplicação dos princípios da razoabilidade e
da isonomia, garantindo o exercício do direito ao abono de falta por ocasião de
aniversário à aqueles que nasceram em dias de feriados, bem como à aqueles
que desejam usufruir em outra data por motivos pessoais, força maior ou por
exigências do serviço público.

E proporcionará um melhor planejamento da escala de
trabalho e a ciência antecipada, mediante anuência da Chefia imediata, do dia de
folga, sem cau~ar prejuízo à prestação do serviço público aos administrados.

Diante dessas justificativas, estou enviando o presente Projeto
de Lei Complementar a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres
vereadores, solicitando-lhes a aprovação.

MeSÓPoIiS-S~~ 8~e Novembro de 2015.

LEANDRO APA~ POLARINI
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 005 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015.

Acrescenta o Inciso IX ao artigo 80, e Artigos 98-
A, à Lei Complementar n?007, de 01 de setembro
de 2014, e dá outras providências.

Art. 1°_Ao artigo 80 da lei complementar 007 de 01 setembro de 2014,
será acrescentado o inciso IX, vigorando com a seguinte redação:

"Art. 80 ...

IX- Abono de Falta por Aniversário de Servidor"

Art. 2°_Acrescentará a Subseção IX, à Seção li, Capitulo li, Título 111,
que será composta pelos artigos 98-A:

Subseção IX
ABONO POR ANIVERSÁRIO

"98-A - Será facultado ao servidor municipal abono de uma falta anual
no mês de seu aniversário, devendo o dia ser gozado durante o referido mês, ou nos
30 (trinta) dias que se sucederem mediante comunicação à chefia imediata com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, vedada a conversão de tal abono em
pecúnia."

Art. 3° - Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 1° de
Janeiro de 2016,

Mesópolis-SP, em 18 de Novembro de 2015.

MP Q
LEANDRO APARi'CIDO POLARINI

Prefeito Municipal

CÂMARA M',JNICIPAL DE MESÓPOLlS

APROV.ADO POR lHJANIMlDADE
Fr'joio de Lei Complementar N:._()Q.?:12q1S
t\'l ::-Ó""c)I..IS,~.~ __j _ __~_



PARECER CONJUNtO DAS COMISSÕES (JUSTiÇA E REDAÇÃO, FINANÇAS E
ORÇAMENTO) DA CAMARAMUNICIPAL DE MESOPOLlS.

\ ,

Nós membros das Comissões de Justiça e' Redação e, Finanças e Orçamento da
Câmara Municiparde Mesópolis, nos reunimos nesta data às 20h:00mm (vinte horas),
em Sessão Ordinária, no recinto da Câmara Municipal de Mesópolis para proceder
Parecer do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° .005 DE 18 DE NOVEMBRO DE
2015. Acrescenta o Inciso IX ao artigo 80, e Artigos 98-A, à Lei Complementar nO007, .
de 01 de setembro de.2014, e dá.outras providências.

E EMITIMOS O SEGUINTE pARECER:

Somos de Parecer favorável à Aprovação do PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° .005 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015. Acrescenta o Inciso IX ao artigo 80, e ,
Artigos 98-A, à Lei Complementar nO007, de 01 de setembro de 2014, e dá outras
providências. Em sua totalidade, vez que o mesmo trata-se de matéria constitucionake .
que preenche os princípios orçamentários deste Município. .

Câmara Municipal' de Mesópolis - S.P., aos 24 (vinte e quatro) dias do mês d,e
novembro de 2015. \

COMISSÃO.D

ORÇAMENTO



JosÉ ROBERTO ALVAREZ URDIALES
OAB/SP. 78. 762

PARECER JURÍDICO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 005, DE 18 DE NOVEMBRO DE
2015.

CONSULTA: A Comissão de Legislação,
Consti tuição e Justiça da Câmara Municipal de Mesópolis,
consulta sobre a legalidade acerca do Poder Executivo
Municipal criar o abono de falta por aniversário do
servidor e dá outras providências.

PARECER: Trata-se de projeto de Lei que
visa autorizar o Poder Executivo Municipal a criar o abono
por aniversário ao servidor público municipal,
estabelecendo o direi to ao servidor de abonar uma falta
anual no mês do aniversário, com a necessidade de
comunicação à chefia imediata e veda a conversão do abono
em pecúnia.

Entendemos perfeitamente legal e
consti tucional a disposição contida no Pr oj eto de Lei em
apreço, já que a matéria não vislumbra impedimentos no que
tange a autorização para o Poder Executivo Municipal a
criar o abono por aniversário ao servidor público
municipal, estabelecendo o direi to ao servidor de abonar
uma falta anual no mês do aniversário, com a necessidade de
comunicação à chefia imediata e veda a conversão do abono
em pecúnia.

É certo ainda, que se tratando de
Pr oj eto de Lei, mister se faz passar pela aprovação do
Legislativo, "in ce eu", a Câmara Municipal.

JOSÉ

É o parecer, .j.

/h'V/lif'/V"Y'vembro

ROB.TO VAREZ URDIALES
OAB/SP. N° 78.762

de 2015.

Escritório: Rua XV de Novembro, n." 44-50, Sala 01 - Fone - (017) 3651-3166
e-mail: urdialesCá)aasp.org.br - Palmeira d'Oeste-SP.
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