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REQUERIMENTO Nº 006/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OL ÍMPIA, ESTADO 
DE MATO GROSSO, CRISTOVÃO MASSON. 
 
 
MARIA APARECIDA CASSATTE , brasileira, casada, Vereadora, portadora do RG Nº 
1.320.022-4 SSP/MT e CPF Nº 060.461.388-1, residente e domiciliada à Rua Minas 
Gerais, 838-W, Centro, Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de correção de vicio danoso e/ou financeiro no texto 
original da Lei Municipal nº 852 de 16 de julho de 2009; 
 
Considerando o dano deste vício direito ao 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 incorporado ao benefício.  
 
CONSIDERANDO o clamor da pessoas interessadas, os servidores do Município de 
Nova Olímpia afastados de suas funções por motivo de saúde e que são frontalmente 
atingidos por este vício na lei,  
 
CONSIDERANDO o esforço dos vereadores na resolução desta questão que é 
essencial para a restauração da normalidade da concessão do benefício, 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. 
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CONSIDERANDO que este benefício era pago normalmente aos servidores de acordo 
com a Lei Municipal Nº 561 de 02 de junho de 2003, por seu Art. 33. Que aduz “o 
abono anual será devido àquele que, durante o ano, tiver recebido proventos de 
aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade, auxílio-reclusão ou auxílio-
doença pagos pelo RPPS, revogada a concessão pela Lei Municipal nº 852 de 16 de 
julho de 2009. 
 
CONSIDERANDO base legal pela Lei Federal nº 8.213 de 24 de julho de 1991, aduz, 
no seu Art. 40, “é devido abono anual ao segurado e ao dependente da Previdência 
Social que, durante o ano, recebeu auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, 
pensão por morte ou auxílio-reclusão”. 
 
CONSIDERANDO a iniciativa da apresentação ser do Poder Executivo, por meio de 
Projeto de Lei, modificando o estatuto dos Servidores Municipal. 
 
Vem respeitosamente REQUERER a Vossa Excelência a apresentação de um Projeto 
de Lei, cujo objeto seja a restituição do recebimento do abono anual pelos servidores 
do Município de Nova Olímpia-MT, cujo direito é garantido por Lei Federal conforme 
acima demonstrado. 
 

Nova Olímpia, 08 de julho de 2016. 
 
Termos em que. 
Pede deferimento. 
 
 
 
MARIA APARECIDA CASSATTE DE CARVALHO 
Presidente da Comissão Permanente de  Educação, Saúde e Assistência Social  
 


