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Excelentissinia Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Carazinho, 02 de dezembro de 2011.
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Encaminha Projeto de Lei n.o 164/11

Senhora Presidente:
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

164/11, desta data, o qual Dá nova redação ao Parágrafo Único do Artigo 84 da Lei

Municipal n.o7.095, que institui o Estatuto do CAPSEM, para apreciação sob Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justifica-se o encaminhamento do presente Projeto de Lei, em razão de

que a alteração ocorrida no Estatuto do CAPSEM, onde houve proposição de alteração

do salário da diretora se equiparando ao de Secretário Municipal, sofreu emenda

modificativa na Comissão de Justiça e Finanças, alterando a redação e remetendo o

valor do salário correspondente ao CC/FG-6.

Ocorre que a emenda foi aprovada pelo plenário e vetada pelo Prefeito,

veto este mantido pelo quórum regimental. Assim, passou-se a pagar o valor de

Secretário Municipal á Diretora. Salvo, melhor exegese, o artigo que trata do salário do

diretor do CAPSEM restou sem redação, ou seja, a diretora não possui amparo legal

para receber como secretária e sequer como CC-6.

Motivo que nos leva a propor á apreciação do Poder Legislativo o presente

Projeto de Lei, que pretende resolver a celeuma criada.

A proposta é a. criação de um CC-7 para remuneração da Diretora do

CAPSEM, se equiparando as demais diretorias de departamentos municipais. A diretora
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O Carazinho que não pára

é a ordenadora de despesas, o que aumenta muito sua responsabilidade perante a

administração da autarquia, além de responder civil e criminalmente por seus atos,

motivo pelo qual entendemos que a mesma deva receber uma remuneração adequada

pela responsabilidade que a ela é imposta.

São as razões que fundamentam o envio do presente projeto, juntamente
com apelo à sua aprovação.

Atenciosamente,

CAPSEMIOOV



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro. 2011
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lEu, JAQUELlNE. FRONER CEZAR, ordenadora de Despesas desta

Autarquia, nq uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC
101/00 (Lei~e Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto,
DECLARO existir recursos para a execução da (s) ação (ões), cujo estudo encontra-se
evidenciado ho estudo anexo a este documento.

!

I'Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal.

Carazinho, 08 de dezembro de 2011.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CAPSEM

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Poder/órgão: DIRETOR EXECUTIVO-CAPSEM
Periodo Inicial: 1°/12/2011
Ref.: Alteração do salário da Diretora Executiva da Autarquia para CC7

0,092 3.473,25

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da alteração do salário da Diretora Executiva da Autarquia de Salário equiparado ao de Secretário
para CC? O cálculo foi efetuado para 1 (um) mê no exercício 2011, valor este que segue por tempo indeterminado no exercicio seguinte.
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PROJETO DE LEI N.o 164, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2011.

Dá nova redação ao Parágrafo Único do
Artigo 84 da Lei Municipal n.° 7.095, que
Institui o Estatuto do CAPSEM.

Art. 1° O Parágrafo Único do Artigo 84 da Lei Municipal n.o 7095 de 30 de
dezembro de 2009, passa a viger com a seguinte redação:

Art. 84 - ...

"Parágrafo Único. A remuneração do Diretor corresponderá ao Cargo
em Comissão CC-7 ou FG-7." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2011.
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