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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 006/2022.

(Autoria do Vereador Everton Rezende Nestlehner)

``AUTOFzlzA   o   CHEFE   Do   poDEFe   LEGISLATivo

MUNICIPAL  A  CONCEDER  01   (uM)  DIA  DE  FOLGA

REMUNERADA      AOS      SEfwIDORES      P0BLICOS

MUNICIPAIS     EFETIVOS,     NA     DATA     DE     SEuS

RESPECTIVOS     ANIVERSARIOS     E    DA    OuTRAS

PROVIDENCIAS".

A  Camara  Municipal  de  lporanga,  Estado  de  Sao  Paulo,  no  uso  de  suas
atribuie6es legais,   DECRETA:

Art.  1° -  Fica autorizado ao Chefe do  Poder Legislativo  Municipal a conceder urn

dia  de folga  remunerada  aos  servidores  pdblicos  municipais  efetivos,  na  data  de  seus

aniversarios.

Pafagrafo dnico -Quando o aniversario do Servidor coincidir com final de semana,

feriados e  pontos facultativos,  o  mesmo,  tefa direito de gozar esta folga  no  pr6ximo dia

dtil.

Art.  20  -  0  Chefe  do  Poder  Legisletivo  Municipal  tomafa  todas  as  providencias

necessarias para o cumprimento desta lei.

Art.  3°  -  Esta  lei  entrafa  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,  revogadas  as

disposig6es em contfario.

Sala  das  Sess6es,  Plenario  Vereador  Gilmar  Rodrigues,  em  08  de  setembro  de

2022. ``\\:-}i-`\`

EVERTON REZENDE NESTLEHNER
Vereador da Camara Municipal
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JUSTIFICATIVA

0 presente Projeto de Lei visa conceder aos funcionarios pdblicos municipais a

concessao de folga remunerada no dia em que celebrarem seus respectivos aniversarios.

E  justo  que  o  servidor  merega  folga  no  dia  do  seu  aniversario  para  podeF

festejar essa data especial juntb com seus familiares e os mais pr6ximos.

0 aniversario 6 urn evento que merece ser celebrado e,  tendo em vista que e

cultural a comemoragao, nada mais justo do que concederessa folga aos servidores.

Ressalta    que    a    instituigao    de   tal    beneficio    ao   servidor   pdblico,    pela

administragao municipal, tamb6m representafa uma forma de valorizagao do trabalhador.

0  servidor  se  constitui  na  principal  pilastra  da  maquina  pdblica  e  nao  vejo

porque  nao contempla-lo com  este  privil6gio  no  dia em  que comemora  mais urn ano de
vida.

Pelas  raz6es  expostas  peco  o  apoio  de  todos  os  colegas  Vereadores  para

aprovagao do presente Projeto de Lei.

Sala  das  Sess6es,  Plenario  Vereador  Gilmar  Rodrigues,  em  08  de  setembro  de

2022.
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EVERTON REZENDE NESTLEHNER
Vereador da Camara Municipal
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