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PROJETO DE LEI Nº 001/2016 
 
 
 
 
Modifica a redação do Art. 36, da  Lei Municipal nº 
852 de 16 de julho de 2009, sobre Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de Nova 
Olímpia MT. 
 
 

  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA – Estado de 
Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são inerentes, com base no Art. 19. Inc. II, 
da Lei Orgânica e no Regimento Interno, faz saber que o Soberano Plenário da 
Câmara Municipal de Nova Olímpia aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte 
Lei: 
 
 
  Art. 1º Fica modificada a redação do Art. 36, da Lei Municipal 852, de 16 de julho 
de 2009, com fundamento na Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991, que passa a 
ter a seguinte redação: 
 

 Art. 36. O abono anual será devido àquele que, durante o 
ano, tiver recebido proventos de auxílio-doença, 
aposentadoria, pensão por morte e salário maternidade 
pagos pelo RPPS. 

 
      Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos dezoito dias do mês de junho de 
dois mil e dezesseis. 
 
 
 

MARIA APARECIDA CASSATTE DE CARVALHO 
Vereadora   
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JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 001/2016 
 

   
Senhor Presidente, Senhores Vereadores,  
 
Tem este Projeto de Lei o escopo de corrigir um vicio danoso e/ou financeiro no 

texto original da Lei Municipal nº 852 de 16 de julho de 2016, para o servidor do 
Município de Nova Olímpia-MT, afastado de suas funções por motivo de doença, que 
por omissão da citada lei deixa de ser beneficiário do abono anual, por muitos 
compreendido como 13º salário.  

 
Trata de uma omissão por parte do legislador observando a iniciativa da 

proposição quando da instituição da lei, mas que oportunamente deveria ser corrigido e 
portanto diante do clamor das pessoas interessadas, estamos apresentado este 
documento com o intuito de sanar o problema. 

 
Não resta dúvida dos elementos positivos deste ato, quando os mesmos são 

praticados sob o manto e a regência da Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991, 
que aduz, no seu Art. 40: 

 
Art. 40. É devido abono anual ao segurado e ao dependente 
da Previdência Social que, durante o ano, recebeu auxílio-
doença (grifo nosso) , auxílio-acidente ou aposentadoria, 
pensão por morte ou auxílio-reclusão. 

 
A união dos vereadores de Nova Olímpia em torno da questão é essencial para 

a restauração da normalidade da lei, e a garantia deste direito que é o devido 
pagamento do abono anual àqueles servidores que necessitem afastar de suas 
funções laborais por motivo de doença. 
 
 Câmara Municipal de Nova Olímpia-MT, aos dezoito dias do mês de junho de 
dois mil e dezesseis. 
 
 
 

MARIA APARECIDA CASSATTE DE CARVALHO 
Vereadora 


