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Estado de São Paulo 

Indicação n° 13/2020 

AUTORIA: Sidney Carlos Gonçalves 

Indico à Excelentíssima Mesa, após ouvido o Soberano 

Plenário, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 

o que segue: 

O Presidente da Câmara Municipal de Guzolândia, indica ao 

Senhor Prefeito, em razão dos projetos de lei 43 e 44/2020, que 

pretende revogar a concessão de cesta natalina e abono de aniversário, 

a elaboração e envio de projeto de lei reestruturação de cargos e 

salários, plano de carreira para os servidores municipais e/ou o aumento 

do valor do auxílio-alimentação. 

JUSTIFICATIVA: 

A reestruturação de cargo e salários e a criação de plano de 

carreira possibilita a identificação clara das competências de cada 

servidor, a adoção de política remuneratória adequada conforme a 

função desempenhada por cada um, valoriza o servidor conforme sua 

escolaridade, iniciativa pessoal, proatividade, responsabilidade e 

condições em que desempenha a atividade. 

Incentiva o servidor a se capacitar e reciclar acarretando maior 

eficiência na prestação do serviço. 

Impende salientar que a despeito desse ano ser o último do 

mandato do Sr. Prefeito, o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

permite o aumento de despesa com pessoal até 180 dias antes do 

término do mandato. 
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Considerando a probabilidade da perda do abono de aniversário 

dos servidores municipais, indica ao Sr, Prefeito que apresente projeto 

de lei altere a norma que fixa o auxílio-alimentação aumentando o seu 

valor, para que os servidores sejam compensados com a revogação da 

lei 671/95. 

Frisa-se que a solicitação de todos esses projetos de lei cabe 

exclusivamente ao Sr. Prefeito, único competente para deflagrar o 

processo legislativo que versa sobre as matérias aqui discutidas. 

Ante o exposto, evidenciadas as razões de interesse público 

que justificam a indicação, contará ela, por certo, com o aval do 

Excelentíssimo Senhor Prefeito. 

Na oportunidade, renovamos-lhe os nossos protestos de apreço 

e consideração. 

Plenário Vereador Gregório José do Prado, 

Guzolândia, 21 de maio de 2020. 

Sicfti\' Carlos GoTttaP'  / 

Presidente da Câmara Municipal de Guzolândia 
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Vereador 


