
Ofício nº 082/2015                         Giruá, 22 de julho de 2015.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  084/2015  que  “Institui  Comissão  Permanente  de
Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar e atribui gratificação aos seus Membros”.

O Projeto de Lei  em questão destina-se a solicitar  autorização legislativa,  para  ser  instituída
Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar a ser regida pelo disposto na
legislação municipal  específica que estabeleça o Regime Disciplinar  do servidor  público municipal.  

Ressaltamos  a  importância  desta  Comissão  pois  deverá  realizar  a  apuração  de  fatos  e  a
responsabilidade de servidores públicos municipais pela prática infracional de deveres e/ou obrigações
funcionais constantes na legislação específica. 

Não obstante, diante da atuação dos servidores em atividades complexas e de responsabilidades
para além das atribuições do cargo, é de suma importância a criação de gratificação para os membros
desta Comissão, seguindo o critério da conveniência e oportunidade pelo Executivo Municipal.

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

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

 

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 084/2015    DE 22 DE JULHO DE 2015.

Institui  Comissão Permanente  de Sindicância e
Processo  Administrativo  Disciplinar  e  atribui
gratificação aos seus Membros.

Art.1º-  Institui  a  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e  Processo  Administrativo
Disciplinar, que será regido Regime Jurídico Lei Municipal n°998/1990, com o objetivo de promover a
apuração imediata de irregularidades no serviço público e a responsabilidade de servidor por infração
praticada no exercício de suas atividades, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

Art.2 -  É atribuição da Comissão Permanente de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar:

I - a realização de Sindicância Investigatória;
II - a realização de Sindicância Disciplinar;
III - a realização de Processo Administrativo Disciplinar.
Art.3º- A Comissão será constituída por três membros titulares e três membros suplentes

a  serem designados por  Portaria,  pelo Executivo Municipal,  sendo que para  a  apuração de Processo
Administrativo Disciplinar  os servidores devem ser  efetivos e  estáveis  do quadro de funcionários  da
Administração.

Art.4º-  Os  membros  titulares  da  Comissão  Permanente  de  Sindicância  e  Processo
Administrativo  Disciplinar,  desempenharão  suas  atribuições  concomitantemente  com  as  de  seus
respectivos cargos, funções e empregos, sendo vedado o acúmulo de gratificações. 

Art. 5°- Os membros suplentes da Comissão, somente terão direito a percepção da
gratificação de que trata esta Lei, quando substituírem os titulares, na proporção de sua efetiva
participação.

Art.6º- É atribuída, a cada um dos membros titulares da Comissão Permanente de
Sindicância  e  Processo  Administrativo  Disciplinar,  desde  que  efetivos  na  função,  a  gratificação
mensal  no  valor  de R$ 450,00 (quatrocentos  e  cinquenta  reais)  ao Presidente,  e  o  valor  de
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) aos membros.

§ 1º  A gratificação prevista  no caput  será  reajustada  nas  mesmas  datas  e  nos
mesmos índices que o funcionalismo receber reajuste.

§ 2° A gratificação somente será percebida enquanto o servidor público estiver no
efetivo  exercício  das  atividades  a  ela  atinentes  e  durante  os  afastamentos  considerados
legalmente como de efetivo exercício, na forma da Lei Municipal nº 998/90.

Art. 7°- As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela seguinte dotação
orçamentária:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 – SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0008.2008 – Manutenção do Depto Administrativo de Gestão Pública
3.1.90.11.00.00-38- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
FR: 01 – Livre

Art.8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 23 DE JUNHO DE 2015, 60º ANO
DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


