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PROJETO DE LEI N° 06 de 16 DE MAIO DE 2014
“ALTERA E DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2º. DA LEI COMPLEMENTAR Nº 07
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009”.

JOSE REIS SILVA, VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, APRESENTA A DELIBERAÇÃO DO PLENARIO, O
SEGUINTE PROJETO DE LEI:
Artigo 1°. –Fica alterado o artigo 2º. da Lei Complementar nº 07 de 15 de dezembro que
passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º. A partir da publicação da presente Lei os servidores nomeados nos
termos da Lei nº 1.015, de 19 de novembro de 1991, não farão jus ao pagamento de
horas extraordinárias a qualquer título, tendo direito somente ao recebimento da
função gratificada, para tanto assinarão termo de ciência junto a setor competente.”

Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta
de dotações próprias, consignadas em orçamento vigente.
Artigo 3º.Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrario.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Itirapuã
Em, 16de maio de 2014.

Jose Reis da Silva
Vereador autor
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JUSTIFICATIVA:

Justifico a presente proposição, tendo em vista que o pagamento de horas
extraordinárias, para serviços realizados em horários ou dias especiais pelos servidores das
administrações, ocupantes de função de confiança, caso não haja um maior controle por
parte do poder executivo, compromete as finanças do município, como é o caso de Itirapuã
que dispões de poucas receitas e principalmente por considerar que atualmente a folha de
pagamento está no próximo do limite estabelecido pela lei.
Dessa forma compreendo que aqueles servidores que são escolhidos pelo
executivo para ocupar estas funções de confiança e livre escolha devem estar
comprometidos com a própria administração no sentido de se dedicar ao cargo em tempo
integral, isso significa que possam ser convocados até mesmo fora do horário normal de
trabalho, sem que para isso seja necessário o pagamento de horas extras, visto que a
função gratificação já tem está finalidade remuneratória.
É preciso considerar por outro lado,que é prerrogativa e iniciativa do executivo
Municipal nos termos da lei, a fixação dos valores estabelecido para cada função
gratificada, espera-se portanto que ao fazê-lo, o mesmo leve em consideração qual de fato
é o valor mais justo para determinada função, sem que haja necessidade de se pagar horas
de sobre jornada de modo concomitante.Isto não faz o menor sentido e vai contra os
princípios mínimos da boa gestão dos recursos públicos, sob os aspectos da
economicidade e eficiência.
Assim espero que este projeto de Lei mereça o apoio e o voto dos demais
membros do legislativo,por se tratar de uma iniciativa, justa ética e de relevante interesse
público.
Sala das Sessões, em 16 de maio de 2014.

José Reis Silva
Vereador

