
PROJETO DE LEI N. 005 DE 28 DE MARÇO DE 2014. 
 

  
 QUE ALTERA ART. 1º DA LEI MUNICIPAL Nº. 764 DE 14 

DE NOVEMBRO DE 2007. 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara Municipal 
de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
                                          Art.1º.  Ao Servidor  municipal, estatutário, celestista, ou 

contratado emergencialmente,  no exercício dos cargos de Bioquímico, Enfermeiro 

Fisioterapeuta ou Farmacêutico e Nutricionista no município de Nova Olímpia - MT, será 

paga  uma gratificação funcional  mensal,  pelo exercício de Responsabilidade Técnica,   

conforme tabela abaixo: 

               
             TABELA  DE GRATIFICAÇÃO POR RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
  PROFISSIONAL                                                                 SIMBOLO                                                     VALOR R$ 

Bioquímico                           ............................................. ............................................. 

Enfermeiro    ............................................. ............................................. 

Fisioterapeuta ............................................. ............................................. 

Farmacêutico      ............................................. ............................................. 

Nutricionista RT-1 834,57 

 
 
                                          Art. 2º.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua  publicação, 
revogadas  as disposições em contrario. 
 
 
 

 Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT, aos 28 dias do mês de março de 2014. 

 

 
                                                          CRISTOVÃO MASSON  

                                                          PREFEITO MUNICIPAL 
                                                           
 
  
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA  AO PROJETO DE LEI Nº 005/2014. 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da Casa de 
Leis do Município de Nova Olímpia. 
 
 
Submetemos à apreciação  de Vossas  Excelências,  o  presente projeto de lei que  altera lei 

municipal nº. 764 de 14 de novembro de 2007, que instituiu a gratificação de  

Responsabilidade Técnica  a servidores  deste município, indicada no Projeto de Lei  ora  

encaminhado,  quando em efetivo exercício daquela função.  

 Se aprovado  o  projeto   de lei  ora proposto, virá    preencher  uma lacuna de a muito 

existente  nas relações  de município e Órgãos de Classe   daquele  profissional, além de vir  

atender a dispositivos legais   que disciplinam exigências  nas relações de trabalho.  

Informamos que a servidora responde por essa área desde  2007, atualmente  como Chefe 

de Departamento de Alimentação Escolar; 

O nutricionista Responsável Técnico assume o planejamento, coordenação, direção, 

supervisão e avaliação na área de alimentação e nutrição. 

Conforme a  resolução/FNDE/CD/nº. 32 de 10 de agosto de 2006,  regulamenta  no art. 14  

 que  o cardápio da alimentação escolar, sob a responsabilidade dos estados, do distrito 

federal e dos municípios, será elaborado por nutricionista habilitado, que deverá assumir a 

responsabilidade técnica do programa, com o acompanhamento do CAE, e ser programado, 

de modo a suprir, no mínimo, 30% (trinta por cento) das necessidades nutricionais diárias 

dos alunos das creches e escolas indígenas e das localizadas em áreas remanescentes de 

quilombos, e 15% (quinze por cento) para os demais alunos matriculados em creches, pré-

escolas e escolas do ensino fundamental, durante sua permanência em sala de aula.  

 
Diante do exposto  e certos da importância  deste projeto, solicitamos que o mesmo  seja 

apreciado  por essa Casa  e   seja  alvo de aprovação.   

 

  Nova Olímpia-MT, aos 28 dias do mês de março de 2014. 

 

 

                                                          CRISTOVÃO MASSON  

                                                          PREFEITO MUNICIPAL 
  
 
 


