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Excelentíssimo Senhor,

Ver. GilneiAlberto Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 099/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de

Lei n.o 099/10, desta data, o qual Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio para ce-

dência de servidor, nos termos da Lei Municipal n.o 4.494/93, para o SINDICAR, para a-

preciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente projeto de Lei, atendendo expediente da

entidade, cópia anexa, que solicita a cedência de um servidor para atual junto às empre-

sas, objetivando a ampliação das mesmas em nosso município, incrementando assim o

retorno de tributos e o aumento da empregabilidade, sempre visando uma melhor quali-

dade de vida aos nossos munícipes.
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Atenciosamente,

Prefeito.
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PROJETO DE LEI N.o099, DE 23 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o Poder Executivo a firmar Con-
vênio para cedência de servidor, nos ter-
mos da Lei Municipal n.° 4.494/93, para o
SINOICAR.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a ceder 01(um) servidor para o Sindi-
cato das Empresas de Transportes de Carga de Carazinho e Região - SINDICAR, em re-
gime de 40 (quarenta) horas semanais, no periodo de 01 (um) ano, podendo ser prorroga-
do através de Termo Aditivo, de acordo com a minuta de convênio, que é parte integrante
desta Lei.

Art. 2° Em contrapartida, o SINDICAR busca a ampliação das empresas insta-
ladas em Carazinho, incrementando o retorno de tributos e empregabilidade.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei, serão cobertas pelas dotações pró-
prias do órgão e unidade de lotação do servidor cedido, do orçamento vigente e dos próxi-
mos exercicios.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2010.
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Carazinho, de de 2010.

MINUTA

CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR MUNICIPAL

CONVÊNIO DE CEDÊNCIA ENTRE O MUNI-
CIPIO DE CARAZINHO E O SINDICAR.

O MUNiCíPIO DE CARAZINHO, pessoa juridica de direito público, com se-
de na Av. Flores da Cunha, nO1264, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.535/0001-16, representado por
seu Prefeito, Sr. AYLTON MAGALHÃES, adiante nominado simplesmente CEDENTE e o SINDI-
CATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGA DE CARAZINHO E REGIÃO - SINDI-
CAR, com sede na BR 386, KM 178, no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, representado por
seu Presidente, Sr. Milton Schmitz, aqui nominado simplesmente CESSIONÁRIO, resolvem firmar o
presente CONVÊNIO DE CEDÊNCIA DE SERVIDOR MUNICIPAL, autorizado pela Lei Municipal nO
............ , de , de acordo com as condições expressas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO o servidor
.............................. , cargo , para desenvolverem atividades de Secretária Executiva do Co-
mitê Regional do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade - PGQP/RS.

CLÁUSULA SEGUNDA - A cedência de que trata o presente instrumento, é motivada pela neces-
sidade do CESSIONÁRIO e é de atendimento de mútuo interesse das partes.

CLÁUSULA TERCEIRA - Em contrapartida o CESSIONÁRIO estimulará a ampliação das empre-
sas instaladas em Carazinho, objetivando maior retorno no recolhimento de tributos e ampliação da
empregabilidade.

CLÁUSULA QUARTA - O presente instrumento será pelo prazo de um (01) ano, a contar da assi-
natura deste Convênio, podendo ser renovado através de Termo Aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - O presente Convênio poderá ser rescindido, mediante comunicação escrita
de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SEXTA - Os casos omissos serão resolvidos pelas partes, de comum acordo.

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes elegem o Foro da Comarca de Carazinho, para dirimir as ques-
tões oriundas da execução do previsto neste Convênio de cedência, quando não for possível solu-
cioná-Ias de comum acordo.

I

E, por estarem justas e de acordo, as partes assinam o presente Convênio,
em duas vias de igual teor.

I

AYLTON MAGALHÃES
Prefeito

MILTON SCHMITZ
Presidente
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Carazinho, 16 de julho de 2010,

Excelentissimo Prefeito Municipal de Carazinho.

Sr. Ayllon de Jesus Magalhães

Viemos respeitosamente através desta, solicitar a cedência da

Professora Municipal Silvana Xavier da Cruz, para exercer as funções de

Secretária Executiva do Comitê Regional do Programa Gaúcho da Qualidade e

Produtividade - PGQP/RS, o qual será sediado junto ao SINDICAR- Sindicato

das Empresas de Transpolies de Carga de Carazinho e Região, sendo que o

Comitê conta com o apoio de todas as entidades empresariais de Carazinho.

O objetivo do Programa é promover a competitividade e o

desenvolvimento para Carazinho, através da excelência na gestão das
empresas aqui instaladas.

Seu foco será na sustentabilidade, possibilitando assim maior

desenvolvimento, geração de empregos, crescimento, e principalmente o

ganho para o Municipio de Carazinho que com a ampliação das Empresas aqui

instaladas, terá maior retorno no recolhimento de tributos e ampliação da

empregabilidade.

Sem mais para o momento, solicitamos deferimento.
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