
VItt I t NTTS NAO PODE PABAR

Proieto de Lei n.o 009, de 06 de iulho de ZOLT .

Ementa: "Cria a Lei de que equipara o valor do sal6rio

do Controlador Geral do Municipio ao Cargo de

Secretdrio e o Cargo de Enfermeiro do PSF ao de

Enfermeiro, e d6 outras provid6ncias."

O PREFEITO CONSTITUCIONAT DO MUNICiPIO DE

VERTENTES, ESTADO FEDERADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuig6es legais

conferidas pela Lei OrgAnica Municipal e em especial com supedAneo no art.60 da norma

antedita, envia para apreciagio do Poder Legislativo, o seguinte:

CAPITULO I

DISPOSIEOES GERAIS

Art. 1s. Esta Lei dispde sobre a evolugdo salarial do Cargo de

Controlador Geral do Municipio, sigla DAS-1, ao Cargo de Secretdrio Municipal, sigla CC1,

por haver igual car6ter representativo, bem como a equiparagio salarial do Cargo de

Enfermeiro PSF ao Cargo de Enfermeiro do Municfpio, pela analogia das fung6es e carga

hordria de trabalho.

Art. 2" - Fica equiparado o valor do sal6rio do Cargo de

Controlador Geral do Municfpio ao subsidio de Secretdrio Municipal, em atendimento ao

referendado no artigo 1e desta Lei,

Art. 3' - Fica equiparado o valor do sal6rio Cargo de Enfermeiro

PSF ao Cargo de Enfermeiro do Municipio, em atendimento ao referendado no artigo 1a

desta Lei.
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VTRlENTES NAO PODE PARAR

Art. 4e - Para fins de adimplemento das evolugdes salariais

estatuidas nos artigos anteriores retroagiram ao mOs de julho do ano de 2077, os

respectivos valores que ser5o pagos ern parcela rinica juntamente com respectivo sal6rio.

Art. 5o- As despesas decorrentes desta Lei correrio por conta de

dotag6es orgament6rias pr6prias do Chefe do Executivo.

Art. 6s - Fica revogada parcialmente as Leis n.e 802/2074, em seu

anexo I, alusivo aos vencimentos do Controlador Geral de Interno, DAS-1 e a Lei n.e

736/2009, em seu anexo I, alusivo aos vencimentos no cargo de Enfermeiro, nivel

superior.

Art. 7e - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicag5o,

revogando-se as disposigdes em contr6rio.

06 de julho de 2017.
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VEIIlTNTES NAO PODE PASAR

Mensagem n" 009/2017. Vertentes-PE, aos 06 dias de julho de 2017.

Senhores Membros da Cimara Municipal de Vertente-PE,

Apraz-me encaminhar d apreciagSo dessa Augusta Casa Legislativa, o

incluso Projeto de Lei que equipara o valor do sal6rio do Controlador Geral do

Municipio ao Cargo de Secretdrio e o Cargo de Enfermeiro do PSF ao de Enfermeiro,

e di outras provid6ncias.

Informo a Vossas Excel€ncias, a titulo de esclarecimento, que o Referido

Projeto de Lei 6 justificado pela valorizagdo dos profissionais que compdem a

Controladoria do Municipio, respons6vel pela coordenagSo, orientagio e

acompanhamento do sistema de controle interno, que busca realizar a avaliagdo da

gestdo pirblica e dos programas de governo, bem como os profissionais de enfermagem

que comp6em o quadro de funcion6rios desta municipalidade em observ6ncia a

qualificagdo profissional carga hor6ria e atribuigdes, sendo mais um passo ern diregfio d

merecida valorizagdo dessas honrosas categorias.

De modo a equiparar a justa prdtica dos demais municipios

circunvizinhos.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excel€ncias os

protestos de elevado aprego.

Gabinete do Prefeito da cidade ae veii PE, 06 de julho de 2017 .
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