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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,

Encaminhamos a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei Complementar em anexo,
que altera e acresce dispositivo na Lei Complementar nº  54, de 23 de dezembro de 1997,
que regulamenta a concessão de auxílio-creche para os servidores do Município, e dá
outras providências.

 
            Considerando a natureza indenizatória do auxílio-creche, do caráter

compensatório e de reembolso (reembolsar o servidor pelos gastos com filhos em creches e
pré-escolas), bem como orientações recebidas do Controle Interno Municipal, salientando
que o pagamento do auxílio-creche seria indevido para os casos em que o servidor está
sendo beneficiado com vaga municipal, entende-se necessária a revisão da legislação, pois
o servidor acaba sendo beneficiado com recursos públicos duas vezes para a mesma
finalidade.

 
            Dessa forma, o presente projeto tem a pretensão de acrescer dispositivo à

legislação vigente, vedando a percepção do auxílio-creche aos servidores que estejam
sendo atendidos por vagas em escolas de educação infantil do município, ou por este
disponibilizadas, para os filhos, de forma a adequar a desconformidade verificada.

 
            Pelas considerações expostas, solicitamos a aprovação do presente projeto

de lei complementar, permanecendo à disposição para os esclarecimentos que porventura
se fizerem necessários.

 

Caxias do Sul, 17 de novembro de 2020; 145º da Colonização e 130º da Emancipação
Política.
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 31/2020

 

LEI COMPLEMENTAR Nº ...., DE ...., DE ............. DE ....

 

 

Altera e acresce dispositivos na Lei
Complementar nº 54, de 23 de dezembro
de 1997, que regulamenta a concessão de
auxílio-creche para os servidores do
município e dá outras providências.

 
Art. 1º  Altera o art. 1º  da Lei Complementar nº  54, de 23 de dezembro de 1997, que

passa a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 1º  Aos servidores ativos, desde que não contemplados com vagas

disponibilizadas pelo Município nas escolas de educação infantil, é concedido
mensalmente, a título de auxílio-creche, o equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do
menor padrão vigente no município, por filho de 0 (zero) à 6 (seis) anos de idade, assim
compreendida até o dia anterior àquele em que a criança completa 6 (seis) anos de idade.
(NR)

 
§ 1º  O benefício de que trata o caput, sendo o pai e mãe servidores públicos

municipais, será pago a um só dos cônjuges e por filho. (NR)
 
§ 2º  É condição para o pagamento do auxílio previsto no caput a comprovação pelo

servidor da negativa de vaga em Escola de Educação Infantil da rede municipal. (AC)”
 
            Art. 2º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
 
Caxias do Sul, em
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