
PROJETO DE LEI N.º 40 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

Autoriza  o  poder  executivo  a  EXTINGUIR
CARGOS alterando as Leis Municipais nº1.221 de
15 de Julho de 1999 e 2.299 de 22 de Maio de
2015.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar as Leis Municipais
nº 1.221 de 15 de Julho de 1999 e 2.299 de 22 de Maio de 2015, EXTINGUINDO os
Cargos de Coordenador de Serviços do Horto Municipal, Coordenador de Serviços Urbanos,
Coordenador da Merenda Escolar e Nutrição, Coordenador de Atividades do Projeto AABB
Comunidade.

§1º – No tocante à Lei Municipal  nº 1.221 de 15 de Julho de 1999, fica
alterado o artigo 1º extinguindo os 2 (dois) cargos de Coordenador das Atividades do
Projeto AABB/Comunidade.

§ 2º – No tocante à Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015, fica
alterado o Art. 19 onde o número de cargos de Coordenador de Serviços passa de 13
para  10,  extinguindo  os  3  (três)  cargos  à  saber:  Coordenador  de  Serviços  do  Horto
Municipal, Coordenador de Serviços Urbanos, Coordenador da Merenda Escolar e Nutrição.

§3º -  Os 5 (cinco) ocupantes dos cargos acima descritos serão automaticamente
exonerados a partir da data de vigência desta Lei.

Art. 3°- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores.

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento-lhes o Projeto de
Lei nº40 que trata da extinção e criação de cargos alterando as Leis Municipais nº1.221
de 15 de Julho de 1999 e 2.299 de 22 de Maio de 2015. Informo-lhes que tal medida se
torna necessária tendo em vista que a extinção dos referidos cargos foi estabelecida pelo
Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  através  do  Processo  nº8679-
0200/12-8 de 2012, ainda no ano de 2012, tendo recebido o voto do Tribunal Pleno
daquele Tribunal em 15/10/2014. A justificativa por parte da necessidade de extinção,
no entendimento do TCE é de que os cargos em discussão não possuem nomenclatura e
descrição de atribuições em conformidade com o que estabelece os Incisos II e V do
Art. 37 da Constituição Federal.  Reitero que o referido processo data do período de



10/2012  à  11/2012,  estando  desde  aquela  data  em tramitação  junto  ao  Tribunal  de
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, chegando ao nosso conhecimento somente
neste ano de 2015. É válido salientar que esta medida é necessária para que possamos
regularizar a situação supracitada, por isso solicito aprovação deste projeto de Lei.

        Atenciosamente,

 

Volnei Colvero Savegnago
                                                                                      Prefeito Municipal


