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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. na 140/17 - GPC Carazinho, 22 de junho de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
? J JUN. ;011

Encaminha Projeto de Lei n° 067/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

067/17, desta data, que Altera Tabela de Vencimentos constante do Art. 90 da Lei

Municipal na7.088/2009, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o presente projeto visa assegurar o pagamento do piso nacional do

magistério aos servidores do Município de Carazinho. Atualmente o piso vigente para o

ano de 2017 está fixado pelo Ministério da Educação em R$ 2.298,80 (dois mil

duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos) para jornada de 40 horas

semanais. No entanto, o vencimento inicial da carreira do magistério municipal está

com o valor de R$ 2.270,73 (dois mil duzentos e setenta reais e setenta e três

centavos), ou seja, uma diferença de R$ 28,07 (vinte e oito reais e sete centavos) que

representa uma defasagem de 1,22% (um virgula vinte e dois por cento).

Convém salientar que a Lei Orçamentária para o ano de 2017 já previu a

remuneração equivalente ao piso nacional, portanto, poderão ser dispensados 0$

procedimentos administrativos de elaboração de impacto orçamentário e declaração

do ordenador de despesa.

DSIODV

Atenciosamente,

J



PROJETO DE LEI N' 067, DE 22 DE JUNHO DE 2017.

Altera Tabela de Vencimentos constante
do Art. 9' da Lei Municipal n' 7.088/2009.

Art. 1° Fica alterada a Tabela de Vencimentos do Magistério Municipal de
que trata o Art. 9' da Lei Municipal n' 7.088, de 30 de dezembro de 2009, com redação
dada pela Lei Municipal n' 7.513, de 27 de março de 2012. que passará a viger com a
seguinte redação:

"(NR)

MAGISTÉRIO MUNICIPAL ----- - .-

NíVEL
CARGA VALOR
HORÁRIA

01
20 Horas R$ 1.149,40
40 Horas R$ 2.298,80

02
20 Horas R$1.551,69
40 Hora~ 3.103,38

03
20 Horas R$1.724,10
40 Horas -I R$ 3.448,20 I

.

Art. 2° Nos valores descritos no art. 10 desta Lei já estão inclusos os
efeitos da revisão geral que tratou a Lei Municipal n° 8.171, de 18 de janeiro de 2017.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por
dotações orçamentárias do orçamento vigente. já estimado com este incremento,
conforme Lei Municipal n' 8.149, de 15 de dezembro de 2016.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os
efeitos do Art. 10 a contar de 10 de janeiro de 2017.

Gabinete do Prefeito, 22 de junho de 2017.

DS/OOV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br

	00000001
	00000002

