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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 124/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
124/15, desta data, que Dispõe sobre os cargos e salários da FUNOETEC e revoga a Lei

Municipal nO 5.811/03.

Exposicão de Motivos:

A FUNDETEC foi instituída em 2001 com a finalidade de ser a mantenedora

do Centro Municipal de Ensino Profissionalizante - CMEP. Em 2002, a Administração

Municipal da época assinou com o MEC, contrato para a instalação do Programa de

Expansão do Ensino Profissionalizante - PROEP no Município, com recursos de R$ 7,2

milhões para a construção de urna escola com 4.000 m2 de área construída, ao lado do

Ginásio da Acapesu, para atender a 23 municípios da região.

Em 2003, através da Lei Municipal nO5.811, foram criados cargos e salários

da FUNDETEC, para que a Fundação passasse a ser a mantenedora do PROEP.

Assim, devido a envergadura e as responsabilidades inerentes ao PROEP, foi

criada uma estrutura organizacional muita ampla, contando com cargos de contador,

serventes, vigilantes e das áreas de recursos humanos, jurídica e administrativa.

Com a mudança do Governo Federal em 2003, o contrato com o Município foi

cancelado e a estrutura da FUNDETEC permaneceu, atendendo apenas o CMEP.

O Tribunal de Contas do Estado vem solicitando, hé várias auditorias, solução

para estes cargos, por meio de preenchimento ou extinção dos mesmos.

Por decisão judicial em 10 e 20 graus, oriunda de ação civil promovida pelo

Ministério Público, a Fundação foi proibida a efetuar a contratação emergencial de
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professores, sendo que a própria sentença sugeria concurso público, ou a contratação de

empresa especializada para fornecimento de professores e seleção de alunos. Como é de
conhecimento dos nobres vereadores, foi efetuada a contratação de empresa, e hoje a

Fundação disponibiliza 10 cursos, com um total de 410 vagas.

Diante do exposto e atendendo o Princípio da Economicidade, visando assim

colaborar com as medidas de contenção de despesas recentemente adotadas, constantes

no Decreto Executivo nO 085/15, vimos propor a extinção de cargos constantes na Lei

Municipal nO 5.811/03, prevalecendo apenas os cargos de Presidente, Diretor Administrativo

e Diretor Técnico.

Atenciosamente,

FUNDETECIDDV
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PROJETO DE LEI N' 124, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Dispõe sobre os cargos e salários da
FUNDETEC e revoga a Lei Municipal nO
5.811/03.

Art. 1° No âmbito operacional, a Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho
- FUNDETEC está dividida nos seguintes setores:

I Presidência;
II Diretoria Administrativa;
1ll Diretoria Técnica.

Art. 2° A Presidência será exercida por pessoa de livre escolha do Prefeito, para um
mandato de 4 anos, coincidindo com o do Prefeito, sem prejuízo da faculdade do Chefe do
Executivo Municipal de exonerá-lo a qualquer momento, sendo que o exercício da função não será
remunerado, considerando-se serviço público relevante.

Art. 3° A Diretoria Administrativa e Diretoria Técnica serão exercidas por pessoas de
livre escolha do Prefeito, para um mandato de 4 anos, coincidindo com o do Prefeito, sem prejuízo
da faculdade do Chefe do Executivo Municipal de exonerá.los a qualquer momento, sendo ambos
com remuneração equivalente à de Secretário do Município e carga horária semanal de 40 horas.

Parágrafo único. Em se tratando de funcionário público municipal efetivo, poderá
ser-lhe oferecida a opção de manter o vinculo e a convocação, se for o caso, com direito aos seus
vencimentos, acrescidos de gratificação de 40% sobre o subsidio equivalente ao de Secretário
Municipal.

Art. 4° O Diretor Administrativo terá as seguintes atribuições: supervisionar, orientar
e coordenar o sistema contábil, fiscal e de pessoal; receber, aplicar e prestar contas dos recursos
financeiros, conforme legislação vigente, inclusive responsabilizar-se, perante o Tribunal de Contas
do Estado - TCE/RS, possuindo certificação digital para relatórios mensais e semestrais; coordenar
os serviços gerais e de mobilização comunitária da Fundação.

Art. 5° O Diretor Técnico terá as seguintes atribuições: coordenar os trabalhos e
atividades pertinentes aos cursos realizados pela Fundação e efetuar pesquisa de mercado com
levantamento dos cursos profissionalizantes mais procurados pela população do Município.

Art. 6° Os vencimentos serão reajustados na mesma data e índice do reajuste dos
servidores munícipais da Administração Direta.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam.se as disposições da Lei Municipal nO5.811 de 17 de janeiro de
2003.

Gabinete do Prefeito, 15 de dezembro de 2015.
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