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PROJETO DE LEI N° 06/2022, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022.

Ab-roga a Lei Municipal n° 1.322, de 27 de 
abril de 2011, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Roseira, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o. Fica ab-rogada a Lei Municipal n° 1.322, de 27 de abril de 2011.

Art. 2o. Fica integralmente incorporado aos vencimentos o auxílio que se refere 
o Art. 1o da Lei Municipal n° 1.322, de 27 de abril de 2011, aos servidores 
exclusivos da Câmara Municipal de Roseira que, na data de publicação desta 
lei, tenham concomitantemente preenchidos os seguintes requisitos:

I- Recebido de forma ininterrupta o auxílio por mais de 05 (cinco) anos;

II- Que não tenha sido condenado em processo administrativo durante o período 
em que recebeu o auxílio.

§1° Somente será beneficiado com a gratificação um único servidor da Câmara 
Municipal, ressalvado em caso de exoneração, afastamentos, licenças e 
aposentadoria.

Art. 3o. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4o. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5o. Revogam-se as disposições em contrário.

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Fevereiro de 2022.

Vereador Isaias Eleutério da Silva 
Presidente /

Vereador Adriaü£> Leão Santana 
2o Secretário
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JUSTIFICATIVA

Excelentíssimos colegas Vereadores, encaminhamos para apreciação de 

Vossas Excelências o Projeto de Resolução anexo que “Ab-roga a Lei Municipal 

n° 1.322, de 27 de abril de 2011 e dá outras providências”.

O projeto visa revogar totalmente a Lei Municipal que criou o auxílio 

correspondência no âmbito da Câmara Municipal de Roseira.

Ademais, por questão de justiça, fica garantida a incorporação do referido auxílio 

aos vencimentos dos servidores públicos que preencham os requisitos legais, de 

modo a não lhes prejudicar.

Plenário Vereador João Caltabiano, 15 de Fevereiro de 2022.

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

Presidente
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