
Ofício nº 027/2015                                                        Giruá, 06 de abril de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  029/2015  que  Altera  a  redação  da  Lei  Municipal
6114/2015  que  Altera  a  Lei  Municipal  nº  2853/2004,  que  “Estabelece  Plano  de  Carreira  do
Magistério  Público  Municipal,  cria  o  respectivo  quadro  de  cargos,  dispõe  sobre  o  regime  de
trabalho  e  o  plano  de  pagamento  dos  profissionais  do  magistério  e  revoga  as  disposições  em
contrário.”

O presente  projeto  de  lei,  visa  alterar  o  artigo  35  da  Lei  Municipal  6114/2015.  A  referida
alteração se faz necessária, tendo em vista a alteração da carga horária de 20 horas semanais para 22 horas
semanais e o padrão informado foi de 20 horas correspondente a R$ 465,51 quando deveria ser R$512,06.
Considerando o reajuste anual concedido através da Lei Municipal nº 6116/2015 o padrão referencial para
22 horas semanais passa a ser R$ 545,60.

Diante do acima exposto, encaminhamos para apreciação e posterior aprovação o referido projeto
de lei.

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

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 029/2015 DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Altera  a  redação  da  Lei  Municipal  6114/2015  que  Altera  a  Lei
Municipal  nº  2853/2004,  que  “Estabelece  Plano  de  Carreira  do
Magistério  Público  Municipal,  cria  o  respectivo  quadro  de  cargos,
dispõe  sobre  o  regime  de  trabalho  e  o  plano  de  pagamento  dos
profissionais do magistério e revoga as disposições em contrário.”

Art.1o.   O artigo 35 da Lei Municipal nº 6114/2015 passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.35 …

    (NR)

Art.2o.  Os demais artigos da Lei Municipal 6114/2015 permanecem inalterados.

Art.3o. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 06 DE ABRIL DE 2015, 60º ANO DE
EMANCIPAÇÃO.

Viva a vida sem drogas!



Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


