PROJETO DE LEI Nº 37/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL



Autoriza a Prefeitura Municipal de Matão a Celebrar Convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Matão, objetivando a concessão de um  Seguro de Vida e Acidentes Pessoais aos Servidores Públicos Municipais e dá outras providências.

Art. 1º) – Fica  o Poder Executivo  autorizado a celebrar convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Matão, visando a concessão de um  Seguro de Vida e Acidentes pessoais aos servidores públicos municipais.

Art. 2º) – A   Prefeitura Municipal subsidiará o valor unitário do benefício  firmado com o Sindicato Profissional dos servidores Públicos Municipais de Matão.

§ 1º) – O  repasse dos recursos ao Sindicato Profissional dos Servidores Públicos Municipais de Matão deverá ocorrer, impreterivelmente, até o 5º dia útil de cada mês, tendo como parâmetro o número de segurados informados pelo Departamento de Administração e Pessoal da Prefeitura Municipal de Matão.
§ 2º) – Mensalmente, a Prefeitura fica obrigada comunicar o Sindicato sobre todas as alterações ocorridas no quadro dos servidores públicos municipais.
§ 3º) – As  multas, acréscimos e demais penalidades decorrentes de inadimplência no contrato a ser firmado, uma vez ocasionadas por eventuais atrasos nos repasses do que trata o " caput"  do presente artigo, serão de inteira responsabilidade do Município.

Art. 3º) – O beneficio  previsto nesta lei abrange todos os servidores públicos municipais,  independentemente de serem sindicalizados.

Art. 4º) – O  prazo de vigência do convênio que ora se autoriza será de até 05 (cinco) anos,  com previsibilidade de prorrogação por igual período,  podendo ser rescindido a qualquer tempo pelas partes, desde que haja  comunicação prévia de 30 (trinta) dias.

Art. 5º) – As  despesas provenientes da aplicação desta lei correrão no presente exercício por conta das dotações próprias do orçamento vigente, e para os exercícios vindouros serão destinadas dotações específicas nas respectivas leis orçamentárias.

Art. 6º) – O benefício estabelecido na presente Lei, não se aplica aos servidores que estejam com afastamento sem vencimentos, de acordo com o artigo 21 da Lei Municipal nº 3.384, de 16 de dezembro de 2003.

Art. 7º) – Esta  lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Independência,      de abril  de 2.017.



			JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
				Prefeito Municipal
PROTOCOLO Nº 742/2017, 
DE 06/04/2017   ÀS 16:39 HS.
_________________________
funcionário(a):


Matão, 06 de abril de 2.017.

Ofício nº  0227/2017

Exmo Sr.
Valter Luiz Trevizanelli 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão
Nesta

Senhor Presidente.

Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei deste Executivo que autoriza a Prefeitura Municipal de Matão a Celebrar Convênio com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Matão, objetivando a concessão  de um  Seguro de Vida e Acidentes Pessoais aos Servidores Públicos Municipais   e dá outras providências.

O presente projeto objetiva proporcionar a concessão aos servidores públicos municipais de um seguro de vida e acidentes pessoais, considerando que esta Administração se preocupa com o bem estar do servidor, procurando dar continuidade ao  benefício em destaque.

Oportuno destacar ainda, que mesmo diante das limitações legais, administrativas e financeiras a que estamos expostos, vislumbramos a possibilidade de conceder o benefício, ora autorizado. 

Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

	
Atenciosamente.


 			 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
				Prefeito Municipal






