
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.063/2017, de 21 de fevereiro de 2017.

Altera a Lei nº 1822, de 14 de maio de 2013.
   

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:     

Art. 1º O art. 7º da Lei 1.822, de 2013, passa a viger com a seguinte redação:

Art. 7º O valor unitário do Auxílio-Alimentação previsto nesta Lei será de

R$ 25,00 (vinte e cinco reais), contados por dia de efetiva atividade, sendo o crédito

pago até o décimo dia do mês subsequente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de

1º de março de 2017.              

Gabinete do Prefeito de Formigueiro.
           Em 21 de fevereiro de 2017.

        

   Jocelvio Gonçalves Cardoso
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

     Referente ao Projeto de Lei nº 002/2017, do Legislativo Municipal. 

J U S T I F I C A T I V A

Tendo em vista  repor  o  poder  de  compra  perdido  pela  situação inflacionária  e

principalmente amenizar as consequências da crise econômica sentida pelos servidores

que já são penalizados pelos baixos salários.

A Mesa Diretora acredita que o servidor é digno de ganhar um reajuste no seu

auxilio alimentação pela grande importância que isso representa na vida funcional dele.

“Sabe-se que toda a ação gera uma reação, o servidor estando bem consigo mesmo irá

produzir e trabalhar melhor”.

Desde que houve o último reajuste do auxilio-alimentação muitos impostos sobre

serviços e produtos sofreram reajuste pelo governo e quem paga caro por tudo isso é a

classe trabalhadora.

Assim instituímos  um reajuste adequado a realidade da Câmara Municipal,  pois

poderá fazê-la de forma cabível visando um ajuste ideal nesta verba indenizatória, ora

muito merecida pelo servidor. Razões essas, que sabemos o quanto significa esse auxílio

aos servidores, diante das precárias condições salariais existentes no município. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores,

Formigueiro, 06 de fevereiro de 2017.

 

 
Giselda Costa Bassan                           Cristiano Cassol Rubert

Presidente 1º Secretário

Tiago Weber José Cardoso Souza

Vice-Presidente                                            2º Secretário
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