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EMENDA   MODIFICATIVA   Nº.   1
PROJETO DE LEI   Nº.   11.893

(Marilena Perdiz Negro)

Altera e acrescenta dispositivos.

1. No art. 2º., acrescente-se: 

a) o seguinte inciso:

“IX – Matrícula: número de registro do servidor na Prefeitura ou órgão da  

administração indireta.” 

b) ao § 1º., os seguintes incisos:

“III – acesso às tabelas salariais, gratificações e vantagens atualizadas que  

permitam a correspondência ao quadro de cargos de provimento efetivo e grupos remuneratórios  

básicos, com nível e grau. 

IV  –  acesso  ao  organograma  atualizado  da  estrutura  organizacional  

Administrativa da Prefeitura e dos órgãos da administração indireta, incluindo o disposto no art.  

9º.”

                                    c) o seguinte parágrafo:

“§ 3º. As informações relativas aos recursos humanos serão mensalmente  

atualizadas, com desenvolvimento de processo que possibilite sua atualização sistemática.”

2. No art. 3º.:

a) acrescente-se este inc. III, renumerando-se os seguintes:

“III – data de admissão;”

b) dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:

“IV –  status  do  servidor  no  quadro  de  cargos  de  provimento  efetivo  e  

grupos remuneratórios básicos, com nível e grau.  
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V – tipo de gratificação e/ou vantagem a que faz jus;

VI – apontamento do status  da situação funcional:  ativo,  licença (tipo e  

período), férias – substituições (período);”

3. No art. 4º.:

a) acrescente-se este inc. III, renumerando-se os seguintes:

“III – data de admissão;”

b) dê-se nova redação aos seguintes dispositivos:

“II – status do servidor no quadro de cargos de provimento efetivo e grupos  

remuneratórios básicos, com nível e grau.  

III – tipo de gratificação e/ou vantagem a que faz jus;”

4. No art. 5º., suprima-se o inc. I, renumerando-se os seguintes.

Sala das Sessões, 04/12/2015

MARILENA PERDIZ NEGRO 

J u s t i f i c a t i v a

As presentes alterações ao Projeto de Lei 11.893  foram realizadas a partir de orientação  
do despacho da Consultoria  Jurídica  nº.  299,  desta data (04 de dezembro de 2015), esperando  
terem sido sanadas eventuais  dúvidas  e apontamentos,  o que só enriqueceu a proposta  inicial,  
apresentada em 20 de outubro de 2015.
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