
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 080, DE 1° DE JULHO DE 2016.

Dispõe sobre procedimentos para
encaminhamento de requerimentos de
nomeação.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 53 da Lei Orgânica
Municipal,

CONSIDERANDO que ao Prefeito Municipal compete dispor sobre a
organização e o funcionamento da Administração Municipal, para adequá-Ia às
necessidades públicas;

CONSIDERANDO a necessidade de dispor sobre procedimentos para
encaminhamento de requerimentos de nomeação;

CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nO 07/90 e suas
alterações que trata do Regime Jurídico dos servidores públicos do Municipio de Carazinho;

CONSIDERANDO a Lei nO7.088, de 30 de dezembro de 2009, que reorganiza
o Plano de Classificação de Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do Município;

CONSIDERANDO as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se
refere ao controle da despesa de pessoal, em especial aos artigos 16, 17,20 e 21,

DECRETA:

Art. 1° Os requerimentos de nomeação de servidores em caráter efetivo,
encaminhados pelos Secretários Municipais ao Prefeito Municipal, deverão estar instruidos
com:

I - justificativa assinada pelo dirigente máximo do órgão contendo
fundamentação de que a nomeação proposta refere-se a cargo considerado estratégico e
indispensável ao atendimento das políticas e ações públicas necessárias ao cumprimento da
missão institucional;

11 - planilha demonstrativa do custo financeiro;
111 - manifestação do Gestor que especifique a compensação ou a economia

permanente para o Município de Carazinho, nos termos do S 2° do art. 17 da LRF.

Art. 2° Os requerimentos de nomeação deverão ser remetidos AO
Departamento de Pessoal da Secretaria Municipal da Administração, para análise dos
aspectos administrativos onde serão verificadas a disponibilidade de vaga e a
disponibilidade orçamentária nos termos dos arts. 16 e 17 da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
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Art. 3° Após a análise dos aspectos administrativos, os requerimentos deverão
ser remetidos á Procuradoria Geral do Município, para análise juridica.

Art. 4° Não sendo apontados óbices pela Secretaria Municipal da
Administração nem pela Procuradoria Geral do Municipio, os requerimentos deverão ser
submetidos á análise do Prefeito Municipal.

Art. 5° Se assinada a nomeação, o ato será publicado no painel de publicações
do Municipio.

Art. 6° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 1° de julho de 2016.

REN, SÜSS,
Prefeito.

Registre-se e Publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

CG~ fJdfu ?(aJli.-
DAIANE DELLA VALLE
Secretária da Administração Designada
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