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Cara;lÍnho, 27 de setembro de 2018.Of.no212/18-GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL. DE CARAZINHO

I

Excelenllssimo Senhor,

Ver, Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores DB O~J.(di

I
Encaminha Projeto de L.eiComplementar n" 011/18

I
Senhor Presidente:

I
Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei

Complementar n° 011/18.ldesta data, que Dá nova redação ao Art. 71 da Lei
I

Complementar nO 07190e revoga a Lei Complementar n" 167/2013, para apreciação sob

Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:
I
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,
Atenciosamente,

,
O projeto de lei em eplgrafe tem o irJIuito de incluir as despesas do

CAPSEM relativas a diferenças de consultas, exames, entre outros, no percentual
I

autorizado pelo servidor para consignação em folha de pagamento, excJuindo-se, para

fins de cômputo do percentual permitido, a contribuição mensal paga pelo servidor à

referida Autarquia, além das Empresas de Seguro de Vida, com as quais o Municlpio,
possui convênio há mais de trinta anos.

Tal medida visa garantir que o servidor possua valores líquidos para
I

receber mensalmente, já que o salário é o meio de sobrevivência do mesmo, e qualquer,
diminuição de valores a titulo de desconto autorizado, representa diminuiÇào e piora na

condição de vida do empregado.

Salientamos que as referidas despesas já vinham sendo computadas no
,

percentual de 30% autorizado para descontos de entidades (Sindicato e APROCAR), que

passará para 35%, estando pendente apenas de amparo legal.
I
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR ND 011, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

Os nova redação ao Art 71 da Lei
Complementar nO 07190 e revogs a Lei
Complementar n" 167/2013.

Art 1" O Art. 71 da lei Complementar n" 07 de 04 de abril de 1.990, que
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de CaraZinho,
passa a vigar com a seguinte redação:

"Art. 71. Salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum
desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.

~ 1"Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação
em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com
reposição de custos, até o limite de 30% (trinta por cento) sobre o salário básico
acrescido de triênios e quinquênios para bancos, e 35% (trinta e cinco por cento)
sobre a remuneração total, excluindo-se abono permanência, horas-extras e
convocações especiais de professores, para entidades (CAPSEM, Sindicato,
APROCAR e Empresas de Seguro de Vida), totalizando 65% (sessenta e cinco
por cento). I

I
9 20 A consignação em folha de pagamento relativa ao CAPSEM, de

que trata o 9 1° deste artigo, refere-se às despesas relativas a diferenças de
consultas, exames, entre outros, excluindo-se, para fins de cõmputo do
percentual pennitido, a contribuição mensal paga pelo servidor à referida
Autarquia." (NR) I

Art. 2" Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicaçãO,
exercendo seus efeitos a contar de 10de janeiro de 2019.

I
Art, 30 Revogam-se as disposições da Lei Complementar nO167 de 05

de março de 2013, I

Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2018.
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