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[inciso v

Senhor Presidente:

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. O inciso V,do 9º do Projeto de Lei 089/2021 (LDO 2022) passa a ter a seguinte
nova redação:

. omissis ..
V- revisão do sistema de pessoal, particularmente do plano de cargos,
carreiras e salários, objetivando a melhoria da qualidade e da resolutividade
do serviço público, e da produtividade das ações e serviços públicos
prestados, por meio depolíticas de valorização, desenvolvimento profissional,
melhoria das condiçõese de avaliação do trabalho do servidor público.

Sala das sessões, 29 de abril de 2.021.

Matheus Moreno de Almeida

Vereador
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| ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as;

O Executivo Municipal encaminhou a este Poder Legislativo, Projeto de Lei

089/2021, propondoa nova Lei de Diretrizes Orçamentárias — LDOpara o Exercício 2022

Entendemos interessante e importante que, no item em que a mesma aponta
para possibilidade de encaminhamentode projeto de lei com revisão do sistemadepessoal,
que além da perspectiva proposta de melhoria da qualidade do serviço público e das
condições de trabalho, também se inclua um olhar para a qualidade, a produtividadee a
resolutividade e a avaliação destes aspectos, de forma a que o atendimento ao usuário-

beneficiário-contribuinte, também se qualifique como resultado da melhoria de condiçõese
meios de trabalho dos servidores.

Está a razão primordial pela qual se faz esta proposta de emenda e a submeteadeliberação dos nossos nobres pares, na expectativa de que possa ser acolhida por esta
Casade Leis, e sancionada pelo Executivo Municipal, transformando-se em lei

Sala das sessões, 29 deabril de 2.021

Matheus Moreno de Almeida
Vereador
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