
( x ) Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:13248
Em: 09/11/2015 -17:13:47

EMENTA: Dispõe sobre os cargos e salários da FUNDETEC e revoga a Lei
Municipal n' 5.811/03.

Art. 1° - Altera a redação do Art. 30, do Art. 7° e do Parágrafo Único do Art. 30, que passa a ser

~1° do Art. 30, que passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3° - A Diretoria Administrativa e Assessoria Administrativa serão exercidas por pessoa de livre
escolha do Prefeito, para um mandato de 04 anos, coincidindo com o do Prefeito, sem prejuízo da
faculdade do Chefe do Executivo Municipal de exonerá-lo a qualquer momento, com a
remuneração equivalente ao CC-7 e CC-5, respectivamente, e carga horária semanal de 40 horas.

!l1' - Em se tratando de funcionário público municipal efetivo, poderá ser-lhe oferecida à opção de
manter o vinculo e a convocação, se for o caso, com o direito aos seus vencimentos, acrescidos da
FG-7 e FG-5, respectivamente.

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

Art. 2' - Inclui o Parágrafo Único no Art. 2' e os Parágrafos !l2', !l3' e !l4' no Art. 3', que passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 2' .

Parágrafo Único - Caberá ao Presidente à responsabilidade da Fundação perante o Tribunal de
Contas do Estado - TCE/RS, em conjunto com o Diretor Administrativo, já que ambos assinam
pelos atos formais da mesma.

Art. 3' .

92° - O cargo de Diretor Administrativo deverá ser exercido por pessoa com escolaridade de nível
técnico ou comprovada atuação de, no mínimo, 05 (cinco) anos em cargo administrativo ou
educacional.

~3° - O cargo de Assessor Administrativo deverá ser exercido por pessoa com escolaridade de



nível médio completo, no mínimo.

94' - Caberá ao Diretor Administrativo á responsabilidade da Fundação perante o Tribunal de
Contas do Estado - TCE/RS, em conjunto com o Presidente, já que ambos assinam pelos atos
formais da mesma.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: A presente emenda visa preservar os objetivos e os principios elencados no
Estatuto da Fundação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/11/2015.

Rudi Brombilla - PROS

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Anselmo Britzke - PDT

Eduardo Assis - PSD

Erlei Vieira - PSDB

Paulino De Moura - SDD

Gian Pedroso - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x )Emenda a Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 12677
Em: 17/09/2015 -13:59:34

EMENTA: Altera o projeto de Lei 093/15 que dispõe sobre os cargos e
salários da FUNDETEC e revoga a Lei Municipal n' 5.811/03.

Art. 10 - O artigo 7° do projeto de Lei 093/15, passa a ter a seguinte redação:

"Art 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação."

Sala Antônio Libório Servian, em 17/09/2015.

Rudi Srombilla - PROS

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------



•

Ot. n' 231/15 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 24 de agosto de 2015.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 093/15

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CA~AZINHO

Protocol~n't ~?lY16
Hor~._.....,J.••G~.~I:~_

2 1 160. 2015

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

093/15, desta data, que Dispõe sobre os cargos e sala rios da FUNDETEC e revoga a Lei

Municipal nO 5.811/03.

Exposição 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 uma escola com 4.000 m2 de área construída, ao lado do

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

Em 2003, através da Lei Municipal.o~8.Ut' 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, há várias auditorias, solução. -
para estes cargos, por meio de preenchimento ou extinção dos mesmos.--,.

Por decisão judicial em 1° e 2° graus, oriunda de ação civil promovida pelo

Ministério Público, a Fundação foi proibida a efetuar a contratação emergencial de

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO1264, Centro

Telefone: (54) 3331.2699/ e-maU: prefeitura@caralJnho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

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 redução dos salários dos cargos de Diretor

Administrativo e Técnico, que hoje equivalem aos vencimentos de Secretário Municipal,

passando para CC~7 e CC-6, respectivamente, bem como a extinção de todos os demais

cargos constantes na Lei Municipal nO5.811/03.

Atenciosamente,

"-
RENA SÜSS,

Prefeito.
FUNDETECfDDV

www.carazinhO.~.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro
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PROJETO DE LEI N° 093, DE 24 DE AGOSTO 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;
III Assessoria Administrativa.

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 Assessoria Administrativa 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, com remuneração equivalente ao CC-7 e CC-6, respectivamente, e carga horária

semanal de 40 horas.

Parágrafo umco. Em se tratando de funcionário público municipal efetivo,
poderá ser-lhe oferecida a opção de manter o vínculo e a convocação, se for o caso, com
direito aos seus vencimentos, acrescidos da FG-7 e FG-6, respectivamente.

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 Assessor Administrativo terá as seguintes atribuições: assessorar o
Diretor Administrativo; assessorar nos trabalhos e atividades pertinentes aos cursos realizados
pela Fundação; emitir autorizações de compras e efetuar o controle de materiais de expediente

e de consumo.

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

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus
efeitos a contar de 1° de janeiro de 2016.

Art. 8° Revogam-se as disposições da Lei Municipal n° 5.811 de 1 de janeiro de
2003.

Gabinete do Prefeito, 24 de agosto de 2015.

DDV
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