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Oficio n.s 50/2018

Ao Excelentissimo Senhor Presidente do poder

Excelentissimos Senhores Vereadores.

RetificagSo ao Projeto de Lei n.e O6|2OL8

Segue para conhecimento, andlise, apreciagdo, deliberagio e

votagSo por esta casa de Leis, Lourengo Pereira de Mendonga, projeto de lei com a

seguinte simula: "lnstitui Fung6es Gratificadas no 6mbito das da AdministragSo Direta,

atualiza a remuneragSo do cargo de Tesoureiro e dd outras provid6ncias".

Faz-se necessdrio a aprovagSo do presente projeto de lei,

visando a valorizag6o dos servidores municipais que t6o bem desempenham suas

respectivas fung6es e d5o rumo ao progresso do nosso municipio, que dentre outras

mat6rias, merecem justa compensagSo pelas fung6es desempenhadas.

Assim, a atual AdministraESo, de modo a evitar evasSo dos

funciondrios qualificados que desempenham com z6lo suas atribuig6es especlficas,

atenta para tal situagSo, dentro do limite da lei e da responsabilidade fiscal, busca

valorizar os servidores p0blicos municipais, pois deles tambem dependem o sucesso de

uma administragSo.

Toda atuagSo da Administragio Piblica lotu sensu,6 vinculada

aos princfpios da legalidade, isonomia e impessoalidade, de igual modo aplicado neste

projeto bem como sua consecugSo, observando-se t5o fungSo e o servigo.

Sendo assim, imprescindfvel para tal reconhecimento e

valorizagSo, que todos os servidores que desempenham fung6es al6m de suas fung6es

de origem, possam ser devidamente remunerados.

Ainda ressaltamos que a atual AdministragSo,

atos, sem privilegiar qualquer opiniSo partiddria, atuard sempre

aplicabilidade do justo somado com a legalidade, em busca de dar

respeito a supremacia do interesse ptlblico.

em todos os seus

voltada para a

plena vig6ncia e
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instaporilil:::1::|:‐ retificar no proleto origindri《)a alus5o

a estabilidade ttnanceira que poderd incidir nos mo:des estatuidos no inciso XV‖ do

artigo 73 da Lei Organica deste municipiO.

consideragSo por esta

aplicagSo de seu mister.

Aproveitamos para reiterar nossa elevada estima e

casa de Leis, que sempre honrou o povo de Vertentes na

Vertentes, Estado de

Pernambuco,

⌒

⌒

er Executivo Munici

Prefeito
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PROJETO DE LEI N9 06/2078, DE 24 DE ABRIL DE 2018,

Ementa:,,lnstitui Fung6es Gratificadas

no ambito da Administragio Direta, atualiza a

remuneragio do Cargo de Tesoureiro e di outras

provid6ncias.,,

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, EStAdO dE

Pernambuco, atraves dos poderes conferidos pero inciso H e rv do artigo 60 da Lei

org6nica Municipal, submete i apreciaEio deste poder Legisrativo o seguinte projeto

de Lei:

Artigo 1.e Esta Lei disp6e sobre a instituigao de Fung6es

Gratificadas do Quadro de servidores do poder Executivo Municipar e secretarias

Municipais.

Artigo 2.e para efeitos desta Lei considera_se Fungio

Gratificada, a fungSo de carSter transit6ria, ocupada por Servidor do euadro Efetivo,

comissionado, contratado ou cedido a servigo desta municipalidade, considerando-se

cumulativamente a fungSo de origem.

Par{grafo 0nico - Cabe ao Chefe do poder Executivo a

designagSo para o exercicio da fungdo gratificada, conforme os termos desta lei.

Artigo 3.e As fungdes gratificadas terAo a seguinte

nomenclatura e remuneraEso a ser atribufda observando-se a fungio cumulada com

aplicagao dos Principios da lsonomia e lmpessoalidade:

a) FG1, valorado em Rg:800,00 (oitocentos reais);

b) FG2, valorado em RS:600,00 (seiscentos reais); e

c) FG3, valorado em Rg:400,00 (quatrocentos
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Pardgrafo 0nico - A atribuig5o da fungio gratificada, serd

sopesada diante complexidade do trabalho desempenhado, considerando-se que

todos os trabalhos desempenhados pelo municipio sio importantes.

Artigo 4.s A fungSo gratificada tratada nessa lei possui cardter

transit6rio vinculado i atribuigSo desempenhada, sendo desvinculada da remuneragio

do servidor, t6o logo este deixe de exercer o aludido mister, excetuando-se

especificamente i estabilidade descrita no inciso XVll do artigo 73 da Lei OrgAnica

deste municipio.

Par6grafo 0nico - A portaria que atribuir a fungio gratificada

deverd conter i atribuigSo especifica ao respectivo servidor de modo a tornd-la

paradigma i quem desempenhar igual servigo.

Artigo 5.e Fica reajustado o salSrio do Cargo de Tesoureiro para

o valor de RS:2.200,00 (dois mil e duzentos reais).

Artigo 6.e Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cr6dito

adicional, especial ou suplementar, para cobrir as despesas decorrentes do pagamento

da gratificag6o prevista nesta Lei.

Artigo 7.e Esta lei entra em vigor na data de sua publicagio

revogada as disposig6es contrdrias, retroagindo seus efeitos a 01 (primeiro) de abril do

ano de 2018 (dois mil e dezoito).

das Vertentes, Estado de

Pernambuco,

Romero
Prefeito

Poder Executivo Mun

de Abri1 2018.
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