
Estado do Rio Grande do Sul
    Governo Municipal de Giruá
     Secretaria de Administração

Ofício nº083/2017                              Giruá, 29 de Junho de 2017.

SMAD/SP

Senhor Presidente

Cumprimentamos cordialmente  Vossa Excelência,  momento  em que vimos encaminhar

para  apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº080/17  que  “Altera  o  padrão  base  de

vencimento do cargo de Engenheiro Civil, constante na Municipal nº 6020/2014”.

O presente projeto de lei tem por objetivo buscar autorização legislativa, visando alterar o

padrão  base  do  cargo  de  Engenheiro  Civil,  tendo  em  vista  o  referencial  do  piso  salarial  da

categoria,  e  consequentemente  ajustar,  de  acordo  com  as responsabilidades  e  as  sensíveis

obrigações a serem cumpridas por estes profissionais.

Salientamos que a proposta é definida visando não prejudicar a estabilidade econômica e

financeira do Município, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal e o interesse público 

Em anexo encaminhamos estimativa de impacto orçamentário-financeiro, informando que

o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei do Orçamento.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ruben Weimer

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Luiz Fernando Desbesell

Presidente do Poder Legislativo

Giruá.
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Estado do Rio Grande do Sul
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PROJETO DE LEI Nº080/2017                                          DE 29 DE JUNHO DE 2017.

Altera o padrão base de vencimento do cargo
de  Engenheiro  Civil,  constante  na  Lei
Municipal nº6020/2014.

Art. 1º  Os cargos de Engenheiro Civil, constantes na Lei Municipal nº6020/2014, de acordo

com o padrão de vencimento e carga  horária, definidos no art. 12, passam a perceber vencimentos

correspondente ao padrão base 17, conforme abaixo:

Especificação Padrão base Carga horária semanal

Engenheiro Civil 17 30 horas

Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do orçamento da Secretaria de
Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos.

Art. 3º As atribuições, a carga horária e demais disposições do cargo permanecem inalteradas,
sendo o aumento de despesa coberta com dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e
da Secretaria Geral de Governo.

Art. 4º Os demais artigos da Lei nº6020/2014 permanecem inalterados.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de junho

de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 29 DE JUNHO DE 2017, 62º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal
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