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PROJETO DE LEI  Ng DE 2019

Disp6e   sobre   o   abono   de   faltas   de   serv.idores

pilblicos     municipais     que     .integram     entidades
oficiais  e  detentores  de  cargo  eletivo,  no  ambito
do municipio de  Pindoretama.

A CAMARA MUNICIPAL DE PINDORETAMA:

Art.19 Esta lei tern como objetivo permitir que as faltas de servidores pllblicos municipals e de
detentores  de  cargos  eletivos  em   Pindoretama   sejam  abonadas  quando  estes  estiverem

participando  de  reuni6es  representando  os  6rgaos  a  que  pertencem  ou  em  cumprimento  as
responsabilidades  de  mandato  eletivo,  conforme  estatutos  e  regimentos  que  regulamentam
as ativ.ldades das entidades oficiais ou 6rg2ios que comp6em.

Paragrafo ilnico.  Para efeitos desta lei, entende-se por:
I -reuniao: os encontros, seminarios, f6runs, audiencias, assembleias, sess6es e outros onde o
servidor  ou  o  detentor do  cargo  eletivo  comparecer como  representante  da  entidade  ou  do
6rgao a que faz parte;
11   -   ent.idades   ofic.iais:    as    que    comp6em    a    Estrutura   Administrativa    do    municip.io    de

Pindoretama.

Art.  29  0s  6rgaos  pi]blicos  ficam  proibidos  de  cobrar  reposi€5o  de  carga-horarla  ou  marcar
como  falta  a  ausencia  do  servidor  ou  do  detentor  de  cargo  eletivo  em  Pindoretama  que
estejam,  no  horario  do seu  expediente,  participando  de  reun.i6es  a  que se  refere  o  paragrafo
un'ico do art.19 desta  Lei.

§  19  Cabe  ao  servidor  e  ao  detentor  de  cargo  eletivo  solicitar,  junto  a  ent.idade  ou  6rgao
realizador da reuniao, a comprovagao de sua presenca, devendo constar data,  horario e local.

§  29  lndependentemente  da  duracao  da  reuniao,  em  razao  do  deslocamento,  a  falta  sera
abonada compreendendo todo o dia.

Art.   39   Compete   ao   Gablnete   do   Prefeito   e   a   Secretaria-Geral   da   Camara   clentificar   os
responsaveis diretos e gestores da presente Lei.

Art.  4Q   Esta   Le'i   entra   em  vigor  na   data   de  sua   publicacao,   revogadas  as  dispos.l€6es  em
contrario.
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JUSTIFICATIVA

Serv.idores pllblicos e detentores de mandado eletivo muitas vezes sao escolhidos para

representar o  6rg5o  a  que  pertence  em  Conse!hos  Mun.!cipais,  tendo  que  se  ausentarem  de

suas reparti¢6es para reuni6es, assembleias, f6runs, seminar'ios, dentre outros eventos.

Do  mesmo  modo,   ha  casos  em  que  detentores  de  mandato  eletivo  tamb6m  sao

servidores  pilblicos, tendo que se  ausentarem  de suas  repartic6es  para  participar de sess6es,

reuni6es   das   comiss6es,   audiencias   pdblicas   e,    ainda,   em   nome   do    Poder   Legislativo,

participar de eventos dentro e fora do Estado.

Por essas raz6es,  uma vez que estes estao representando suas repartl€6es,  nao e justo

cobrar reposig5o de carga-hor5ria ou rnarcar como falta tais ausencia.

Assim,  propomos  o  presente  projeto  de  lei,  que  tern  como  objetivo  permitir  que  as

faltas  de  servidores  pilblicos  municipais  e  de  detentores  de  cargos  eletivos  em  Pindoretama

sejam  abonadas quando estes estiverem participando de  reuni6es  representando os 6rgaos a

que   pertencem   ou  em  cumprimento  as   responsabilidades  de   mandato  eletivo,   conforme

estatutos  e  regimentos que  regulamentam  as  atividades das ent.idades  oficiais  ou  6rgaos que

comp6em.

Pindoretama,
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