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PREFElT\IRA MUNICIPAL
DE CARAZlNHO

Of. n.o 258/10 - GPC

Excelentíssimo Senhor
Ver. Gilnei Alberto Jarré,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o142/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégià Casa o Projeto de Lei n.o
142/10, desta data, o qual Altera padrão e atribuições de Cargos em Comissão e Fun-
ção Gratificada na Organização Administrativa Básica do Município, para apreciação
sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Diante da grande responsabilidade que envolve o cargo de "Subprefeito"
de Distrito, representada pela distribuição e controle das obras e ações do Executivo
nos territórios distritàis, constituindo-se em verdadeiras extensões do Prefeito no interi-
or, a remuneração atual chega a ser aviltante, (CC-2 R$ 596,26).

Considerando ainda que as atribuições do cargo estão sendo ampliadas
através da nova incumbência de controlar, retirar nos correios, guardar e distribuir a
correspondência dos moradores do distrito, honrando responsabilidade assuniida pelo
município junto á Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos mediante Convênios pa-
ra prestação desse serviço nos distritos, o Poder Executivo entendeu viável a alteração
de CC-2 para CC-4 vigorando a partir de janeiro de 2011, tendo em vista empecilhos
de ordem orçamentária em 2010.

Sâo as razões que fundamentam o envio do presente projeto com a soli-
citação de aprovação por essa colenda Casa Legislativa.

Atenciosamente, G.\hlià(Ã 'hlllHi6Ii"'ÂL Bi 6Àl't...tINH
PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI N.o142, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2010.

Altera padrão e atribuições de Cargos em
Comissão e Função Gratificada na Organi-
zação Administrativa Básica do Municipio.

Art. 1° Fica alterado o padrão dos Cargos em Comissão e Função Grati-
ficada, a saber:

CarÇJo De Padrão Para Padrão Secretaria
SUB-PREFEITO DO DISTRITO CC/FG-2 CC/FG-4 Gabinete do
DE PINHEIRO MARCADO Prefeito
SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE SÃO CC/FG-2 CC/FG-4 Gabinete do
BENTO Prefeito

Art. 2° Os cargos alterados, no artigo anterior, terão as seguintes
atribuições: distribuição e fiscalização dos trabalhos realizados no Distrito, retirada e en-
trega junto aos correios, guarda e distribuição de correspondências aos moradores distri-
tais.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei, serão suportadas por dota-
ções próprias do Orçamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos a contar de 1° de janeiro de 2011.

Gabinete do Prefeito, 19 de novembro de 2010.
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