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Res .
Ass.:

(,;M~ ~,.. l.o.I.-..-_"",,,,,-ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n" 154/15 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 056/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 056/15,

desta data, que Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do Município, constante da

Lei Municipal n' 7.088/09.

Exposição de Motivos:

A criação de vaga para o cargC?de Técnico em Informática visa suprir a demanda

de serviços em todas as Secretarias Municipais, face ao grande número de atendimentos

efetuados diariamente e em virtude da solicitação de exoneração de servidor do cargo de

Agente de Informática, que desempenhava atividades junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Destacamos ainda que possuímos somente um servidor ocupante do cargo de

Técnico em Informática, sendo que este passou por procedimentos médicos recentemente,

tendo apresentado atestado para um período de noventa dias.

A vaga criada será preenchida através da nomeação de candidato aprovado no

Concurso 01/2012_

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

DDV
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PROJETO DE LEI N° 056, DE 12 DE MAIO DE 2015.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, constante
da Le; nO 7.088/09.

Art. 1° Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do
Município, a seguinte vaga:

CARGO
Técnico em Informática

QUANTIDADE DE VAGAS
01

PADRAOTe
Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga criada

neste artigo estão descritas na Lei Municipal nO 7.088/09 e suas alterações.

Art. ~ Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de
Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) a05 ocupantes da vaga criada através da presente
Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo
do Município.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2015.
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