
OFÍCIO Nº 002                                 ELDORADO DO SUL, 01 DE FEVEREIRO DE 2019.

Ao Exmo. Senhor Jorge Vidal Amaral

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

VETO AO PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO Nº 03/2019.
        

 

Veto  ao  Projeto  de  Lei  de  iniciativa  do
Poder Legislativo nº 03/2019 que extingue
a  função  e  o  adicional  a  ser  pago  ao
servidor efetivo convocado para dedicação
em regime de tempo integral e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ELDORADO DO SUL, Estado do Rio Grande
do Sul,

FAZ SABER que no uso das atribuições legais que me confere o artigo 52 da
Lei  Orgânica  Municipal, VETO  PARCIAL,  ao  Projeto  de  Lei  de  iniciativa  do  Poder
Legislativo nº 03/2019.

 RAZÕES DO VETO

  Foi apresentado Projeto de Lei de iniciativa do Poder Legislativo nº 03/2019, que
extingue a função e o adicional a ser pago ao servidor efetivo convocado para dedicação
em regime de tempo integral e dá outras providências.

Não há vício de iniciativa ao Projeto de Lei, pois trata da extinção de função e
adicional  dos  servidores  efetivos  do  Poder  Legislativo  Municipal,  matéria  que  é  de
competência exclusiva da Câmara Municipal, nos termos do art. 25, inc. II e III, da Lei
Orgânica Municipal.

Porém,  o  Projeto  Lei  apreciado  deve  ser  vetado  parcialmente,  em  razão  da
contrariedade verificada entre os artigos 1º e 2º.



Isso porque, o Projeto de Lei, em seu artigo 1º, propõe que a extinção da função e
do adicional  a  ser  pago ao servidor efetivo convocado para dedicação em regime de
tempo integral; e em seu artigo 2º, prevê a continuidade de pagamento do adicional aos
servidores ocupantes de cargos efetivos que já possuem o adicional por regime integral e
àqueles que advirão do período de formação na data da publicação da Lei.

Ocorre que o adicional que ora se extingue se trata de verba de caráter transitório,
cujo  pagamento  é  realizado  apenas  àqueles  servidores  que  forem  convocados  para
prestar serviços em regime integral. A extinção da forma proposta no artigo 1º é geral e,
de modo divergente, o artigo 2º a mantém e possui erros de digitação.

  Logo, por entender que o artigo 2º apresenta contrariedade ao artigo 1º, este Poder
Executivo Municipal apresenta as suas razões de Veto Parcial, pois entende que o artigo
2º vai  de encontro ao objetivo do Projeto de Lei  de iniciativa do Poder  Legislativo nº
03/2019.

Eldorado do Sul, 01 de fevereiro de 2019.

Ernani de Freitas Gonçalves
Prefeito Municipal


