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Governo Municipal

Cons truin do

Carazinho Para Todo.

Excelentfssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa oProjeto de Lei

Complementar nO012/11, desta data, 0 qual Deinova reda9ao ao artigo 1250 da Lei Com-

plementar n° 07/90 - que Dispoe sobre 0 Regime Juridico dos Servidores Publicos do Mu-

nicipio de Carazinho, para aprecia9ao sob Regime de Urgemcia.

Justifica-se a altera9ao de referido artigo no sentido de haver necessi-

dade de maior colabora9ao do Poder Publico Municipal com os Sindicatos dos Servidores

Publicos Municipais (dos professores e dos demais servidores), visto que atualmente pode

ocorrer a cedemcia apenas do presidente da entidade, com remunera9ao. Com isso, pode-

rei, a pedido da entidade, haver a cedencia de mais um membro da diretoria sindical com,

onus para 0 Municipio. Essa medida tem 0 intuito principal de fortalecer os sindicatos e em

contrapartida dar mais representatividade a categoria do funcionalismo publico municipal,

pois terao mais um servidor junto de seu sindicato, pleiteando pela categoria.



DfJ. nova reda~ao ao artigo n° 125 da Lei Com-
plementar n° 07/90 - que Dispoe sobre 0 Re-
gime Juridico dos Servidores Publicos do
Municipio de Carazinho.

Art. 1° 0 artigo 125 da Lei Complementar nO07/90 - que Dispoe sobre 0 Re-
gime Juridico dos Servidores Publicos do Municipio de Carazinho, passa a viger com a
seguinte reda<;ao:

"Art. 125 E assegurado ao servidor efetivo estavel 0 direito a licen<;apa-
ra 0 desempenho do mandato em confedera<;ao, federa<;ao ou sindicato representa-
tivo da categoria, com direito a remunera<;ao integral, como se em exercicio estives-
se.

§ 1° A elei<;ao para 0 cargo de presidente de sindicato representativo da
categoria, no ambito municipal, assegura ao servidor 0 direito a licen<;a remunerada.

§ 2° Somente poderao ser licenciados servidores eleitos para cargos de
dire<;ao ou representa<;ao nas referidas entidades, ate 0 maximo de dois por entida-
de, ambos com direitos a remunera<;ao custeada pelos cofres municipais.

§ 3° A licen<;a tera dura<;ao igual a do mandato, podendo ser prorrogada
no caso de reelei<;ao e por uma (mica vez.

§4° Em qualquer caso que exija 0 afastamento para 0 exercicio para 0
mandato eletivo, seu tempo de servi<;o sera contado para todos os efeitos legais,
exceto para promo<;ao por merecimento.".NR


