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OFICIO S.E. N. 0  224/19. 
PROJETO DE LEI N. 0  068/19 
Mensagem n. 0  068/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Venho por meio desta, encaminhar o Projeto de Lei, que INSTITUI 

NOVAS REGRAS PARA 0 BONUS ASSIDUIDADE AOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, para que o mesmo seja apreciado e 
aprovado pelos Senhores Vereadores. 

A presente propositura foi estudada pela equipe tecnica da Secretaria de 
Administrasao na esteira da sugestao de varios funcionarios, que, apos consulta, 
entenderam que seria bern-vindo a criag5o de um novo modelo de pagamento de forma 
mensal, cuja perda pela ausencia ao trabalho sera aferida no mesmo mes da falta, ou 
seja, se mostra mais benefica aos interesses do trabalhador. 

Alem do que, foi revisto os casos de doensas impeditivas da perda do 
beneficio, sendo nela incluidas outras consideradas infectocontagiosas, com ampliaSao 
desse leque. 

Sem mais para o momento e certos de contarmos com o apoio dos senhores 
vereadores na aprovaga"o do referido projeto, reiteramos votos de elevada estima e 
considerag6o. , 

A Sua Excelencia a Senhora 

MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 

Presidente da Camara Municipal 
NESTA. 
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PROJETO DE 	LEI N.0 008/19 
=DE 29 DE AGOSTO DE 2019= 

"INSTITUI NOVAS REGRAS PARA 0 BONUS 
ASSIDUIDADE AOS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS, E DA DOUTRAS PROVIDENCIAS" 

O SENNOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçôES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A 7 	S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, 
aprovou 0 Projeto de Lei n.° 068/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele 
sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

ART. 1 ° . 0 servidor/empregado pUblico fara jus ao bonus assiduidade apôs cada 
periodo completo de 12 meses de vigência, anteriores ao mès do aniversário 
natalIclo, desde que nao tenha registro de faltas ou ausências, que será pago no 
més de aniversário natalicio, equivalente ao menor salário base constante da tabela 
salarial vigente do MunicIpio do Jardinôpolis/SP. 

§ 1 0 . 0 servidor/empregado püblico que vier a ser admitido terã direito apenas ao 
bOnus assiduidade proporcionalmente ao tempo trabalhado naquele periodo. 

§ 20. Para fins do disposto no "caput" do artigo nao são consideradas faltas ou 
auséncias: 

I. Licença-maternidade; 
II. Lice nça-paternidade; 

III. Acidentes do trabalho; 
IV. Comparecimento perante as autoridades judiciais e policiais, se intimado 
V. Compensaçao por trabalhar em eleiçOes; 

VI. Falecimento de cOnjuge, ascendente, descendente, irmao, dependente 
declarado pa CTPS e Previdencia; par ate 2 (dois) dias; 

VI I. Par urn dia, em cada 12 (doze) meses do trabalho, em caso de doaçao 
voluntária de sangue devidamente comprovada; 

VIII. Aniversàrio natalIcio; 
IX. Em virtude do casamento, por ate 03 dias; e, 
X. Em docorrência da doença causada pelo mosquito Aedes Aegypti, 

(transrnissor da Dengue, e tarnbem do Zika virus e da Febre Chikungunya), 
Conjuntivite, Rubeola, Caxumba, Catapora, Febre Arnarela, Coqueluche, 
Hepatites Virais, Hanseniase e Tuberculose, cujo atestado medico, para cada 
caso, deverá ser preenchido corn a CID correspondente da doença e 0 

servidor terá que se submeter a pericia rnédica realizada polo medico do 
trabalho no Setor do SESMT. 

§ 30 Pare o servidor/ernpregado püblico do rnagistério serao consideradas as faltes 
ou auséncias abonadas previstas no art. 36, da Lei Complernentar n° 01, de 23 
de marco de 1992, alterada pela Lei Cornplementar n° 01, de 20 de novembro 
de 1998. 
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§ 41. 0 bonus assiduidade previsto no "caput" deste artigo será de natureza 
meritória. 

ART. 2° . 0 bOnus assiduidade que refere esta lei será consignado no credito do 
cartäo alimentaçao, no mês do aniversário. 

§ UNICO. 0 Setor competente fara, mensalmente, a apuraçao e conferencia das 
auséncias, cujo ajuste final do valor do bOnus se dará de forma (mica e na data do 
pagamento do benefIcio, levando em consideraçao para efeito de cálculo o periodo 
proporcional do mOs ou meses sem registro de faltas ou auséncias. 

ART. 30 . Excluem-se do benefIcio os agentes politicos, os estagiários, os menores 
aprendizes, os servidores cedidos ao Municiplo pelo Governo Estadual ou Federal e 
o servidor e empregado püblico que tiver recebido, no mês, puniçäo administrativa. 

ART. 40. A gratificaçao assiduidade nao se incorporará a remuneraçâo dos 
servidores para quaisquer efeitos e sobre eta näo incidirao contribuiçOes trabalhistas 
e previdenciárias. 

ART. 50 . 0 Poder Executivo Municipal podera regulamentar a presente lei através de 
decreto acaso necessário. 

ART. 60 . As despesas decorrentes da execuçao desta Lei, correrao por conta de 
verbas práprias do orçamento, suplementadas se necessário. 

ART. 70. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas 
disposicoes em contrário. 

Prefeitura Munici de 2019. 


