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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 12 de abril de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo Britzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 039/16

Senhor Presidente:

1 3 ABR. 1016

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 039/16,

desta data, que Autoriza a extinção da Fundação Educacional e Tecnológica de Carazinho -

FUNDETEC.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, autorizando a extinção da Fundação

Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC, visando a redução de despesas, em

virtude da situação financeira do Município, que necessita d;:l apoio para sustentar a eficiência no

gasto público.

A extinção faz parte, inclusive, de uma série de medidas preventivas que vem

sendo adotadas pelo Executivo, visando economizar recursos diante da grave crise econômica

que o Município vem enfrentando, em função do corte de repasses do Governo do Estado e diante

do cenário de risco de frustração da meta de arrecadação prevista nos dispositivos orçamentários.

Assim, a absorção das finalidades e atribuições atualmente exercidas pela referida

Fundação ficarão a cargo do Setor de Indústria e Comércio da Secretaria Municipal da Fazenda,

onde os recursos da fundação ora extinta serão realocados, devendo o patrimônio da Fundação

ser revertido ao Município.

Ressaltamos ainda que a proposta apresentada visa também sanar irregularidades

apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado que vem solicitando, há várias auditori s, solução

para alguns cargos que compõem a estrutura organizacional da Fundação, po meio de

preenchimento ou extinção dos mesmos.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 039, DE 12 DE ABRIL DE 2016.

Autoriza a extinção da Fundação Educacional e
Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir, na forma legal, a Fundação

Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC, criada a partir de autorização prevista na

Lei nO5.516, de 28 de maio de 2001.

Art. 2° Uma vez extinta a Fundação, ficam extintos todos os Empregos

Permanentes e todos os Empregos e Funções em Comissão de que trata a Lei nO5.811, de 17 de

janeiro de 2013.

Parágrafo único. Extinta a Fundação, serão rescindidos todos os contratos de

trabalho dos empregados, com imediato pagamento dos seus respectivos direitos rescisórios.

Art. 3° Extinta a Fundação, todos os seus bens reverterão ao patrimônio do

Município.

Art. 4° O Município sucederá à Fundação nos seus direitos e obrigações

decorrentes de norma legal, ato administrativo, convênio ou contrato civil, inclusive quanto a

eventuais obrigações remanescentes, bem assim nas demais obrigações pecuniárias.

Parágrafo único. O Poder Executivo disporá, em Decreto, a respeito da execução

dos convênios e contratos em vigor, celebrados pela FUNDETEC, podendo, inclusive, por motivo

de interesse público, declarar a sua suspensão ou rescisão.

Art. 5° As finalidades e atribuições atualmente exercidas pela FUNDETEC

passarão a ser desenvolvidas pelo Setor de Indústria e Comércio da Secretaria Municipal de

Desenvolvimento e Mobilidade Urbana.

Art. 6° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, no orçamento

do Setor de Indústria e Comércio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade

Urbana, para realocar os recursos orçamentários da Entidade de origem, limitados aos saldos dos

projetos e atividades correspondentes, ou retiflcar as classificações orçamentárias necessárias ao
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cumprimento desta Lei.
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Parágrafo único. Aplicam-se aos créditos de que trata este artigo as autorizações

para abertura de créditos orçamentários previstos na Lei do Orçamento.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de abril de 2016.

REN SÜSS
Prefeito
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