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 MENSAGEM 

 

Senhor Presidente e Senhores membros da Câmara Municipal. 

Encaminhamos a V. Exª, para apreciação e deliberação dessa Egrégia 

Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 019 de 04 de maio de 2021 que Institui 

a Política de Valorização do Servidor Público no âmbito do Município de Rio 

Piracicaba e dá outras providências. 

O presente projeto de lei visa precipuamente enobrecer o trabalho do 

servidor de forma que ele se sinta útil naquilo que faz e transmitir ao servidor e à 

população a compreensão do grau de sua importância do trabalho que realiza no 

Município. 

Importante reconhecer e valorizar o servidor municipal. 

        Com este projeto de lei o município quer implantar um processo 

contínuo de aperfeiçoamento na formação, capacitação e construção do 

conhecimento e competência do servidor público municipal.  

Torna-se imprescindível dar aos servidores oportunidades, através de 

treinamentos, cursos e orientações, condições de conhecer melhor suas 

habilidades pessoais, suas competências, suas obrigações e direitos legais para 

que o mesmo consiga exercer seu múnus público ainda mais com eficiência, 

satisfação e motivação. 

 A consequência esperada com a valorização do servidor será a 

melhoria constante dos serviços públicos oferecidos à sociedade.  

Em razão do que se explanou, encaminhamos o presente Projeto de Lei 

para análise dos Excelentíssimos Vereadores, contando com a presteza e com a 

soberana análise e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos 

da mais alta estima e consideração. 

Reiteramos protestos de elevada estima e consideração. 

  

 Atenciosamente, 

Augusto Henrique da Silva 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 019, DE 04 DE MAIO DE 2021. 

 

 

INSTITUI A POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO 

SERVIDOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Piracicaba, Estado de Minas 

Gerais aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

 

 Art. 1º A Política de Valorização do Servidor Público tem por objetivo valorizar 

e enaltecer o servidor e reconhecer que o trabalho realizado por ele é elemento 

fundamental na construção da cidade e na implementação das ações de políticas 

públicas. 

 

 Art. 2º As ações da Política de Valorização do Servidor Público devem ser 

implantadas com observância às seguintes diretrizes: 

 I - Enobrecer o trabalho do servidor de forma que ele se sinta útil 

naquilo que faz; 

 II - Transmitir ao servidor e à população a compreensão do grau de sua 

importância do trabalho que realiza no Município; 

 III - Reconhecer e valorizar o servidor como processo de motivação 

individual e de equipe; 

           IV - Contribuir para a realização profissional do servidor; 

 V - Aprimorar as relações socioprofissionais por meio do 

aperfeiçoamento das práticas de liberdade de expressão, respeito e cooperação; 

 VI - Proporcionar melhores condições de trabalho e cuidados com a 

saúde de forma preventiva; 

            VII - Ampliar a competência profissional do servidor; 

 VIII - Aprimorar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços  
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públicos prestados ao cidadão e à sociedade; 

 IX - Aperfeiçoar as ações da Administração Pública Municipal, mediante 

formação, capacitação e construção do conhecimento, competências e 

responsabilidades do servidor; 

           X - Identificar e promover o desenvolvimento das potencialidades, 

habilidades e competências do servidor; 

   XI - Estimular a mudança de atitude do servidor para criar um ambiente 

satisfatório no trabalho, aumentando a motivação e a receptividade às novas 

necessidades da administração pública municipal. 

 Art. 3º A Política de Valorização deverá ser regulamentada em um 

prazo máximo de 60 dias a contar da publicação desta lei, sendo coordenada pela 

Secretaria Municipal de Administração com a colaboração irrestrita de todas as 

Secretarias Municipais e seus Gestores. 

 Parágrafo único. As ações da Política de Valorização do Servidor 

Público que demandarem despesas deverão estar adequadas à Lei Orçamentária 

Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

 Art. 4º Os órgãos e entidades da administração devem adotar a 

Política de Valorização do Servidor Público como uma diretriz para gestão de 

pessoas, desenvolvendo as ações definidas no Plano de Ação que será aprovado 

por Decreto. 

 Art. 5º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao 

orçamento de 2021 no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) para cobrir as despesas 

decorrentes dessa lei, de acordo com a seguinte dotação orçamentária: 

Órgão – 04 Secretaria Municipal de Administração e Div. Aux 

Unidade. 04.201 Secretaria Municipal de Administração e Div. Aux 

Função – 04 -Administração 

Subfunção – 122 – Administração Geral 

Programa – 1011 – Valorização do Servidor Púbico 

Ação – 2.337 -Premiação/Valorização do servidor público 

Elemento de despesa – 3.3.90.31.00 – Premiações culturais, artísticas, 

científicas, desportivas e outras 

Fonte de recursos – 100. Recursos Ordinário – R$10.000,00 

 §1º Como recurso à abertura do Crédito Especial autorizado no caput  
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deste artigo, utilizar-se-ão recursos previstos no §1º do art. 43 da Lei Federal nº 

4.320/64. 

 

 §2º Fica autorizada a suplementação das dotações autorizadas no 

caput deste artigo, nos percentuais e limites previstos na Lei Orçamentária vigente, 

utilizando os recursos do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64. 

 

 Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Plano 

Plurianual/PPA 2018-2021, Lei nº 2.348, de 22 de dezembro de 2017 e suas 

alterações, para inclusão da ação "2.377 – Premiação/Valorização do servidor 

público” e do programa “1011 - Valorização do Servidor Público” na Secretaria 

Municipal de Administração. 

 

          Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Rio Piracicaba/MG, 04 de maio de 2021. 

 

 

 

                       Augusto Henrique da Silva 

                                 Prefeito Municipal 

 


