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CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D0 PARA

"0 PODER DO POVO A SERV190 DO CIDADAO"

COMISS^O DE FINAl\lcAS E ORCAMENTO

ASSUNTO:   Disp6em   sabre   Alteragao   do
Artigo  92  da  Lei  Complementar  n°  02  de  16
de    Dezembro    de    2009    e    da    outras
Providchcias.

PROCESSO: PROJETO DE LEI N° 003/2019

PROPRONETE: PODER EXECUTIVO

PARECER N® - Favofavel com Alterac6es.

RELATOR -VALDEIR DE SOUZA COSTA

MATERIAIPROCEDENCIA:  Tendo  esta  Comissao
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observou-se  que  o  referido  projeto  esfa  dentro  da  legalidade  e  constitucionalidade,  o  qual
prop6e a valorizagao dos seus funcionarios.  Contudo,  esta comissao verificou a necessidade
de se fazer as seguintes alterag6es no mesmo:

Ficando os lncisos I e 11 com a seguinte redacao:

I - "A Gratifica¢ao pelo Regime de Tempo Integral sera concedida ao servidor ocupante de
cargo efetivo ou em fungao gratificada, em percentllais de loo/a a 90% do vencimento base do
respectivo cargo,  para cumprimento da carga horaria de 03 (tres) horas,  al6m da jornada de
trabalho diaria".

11  - "A Gratifica§ao  pelo  Regime  de  Dedicaeao  Exclusiva sera devido aos ocupantes  dos
cargos do grupo PMB-DAS, em percentuais de 10% a 90% de seu vencimento base, por total
disponibilidade para com a Municipalidade".

Criar a § 30 com a seguinte redacao "Com excecao a categoria de Secretario Executive
(C6digo: PMSBP-DAS-040)".
VOTO  DO  RELATOR:  Em face  das  raz6es  acima  exposta  e  por estar de  acordo  com  os
demais membros da comissao, o voto deste relator 6 favofavel ao Projeto de Lei n° 003/2019
que Disp6em sobre Alteragao do Artigo 92 da Lei Complementar n° 02 de 16 de Dezembro de
2009 e da outras Providencias, mediante as devidas Altorac6es acima mencionadas.

VOTO  DA COMISSAO:  Por esta de comum acordo com o voto do Relator,  esta comissao 6
favofavel  ao  referido  projeto  de  lei  em  tela.  Todavia,  cabe  ao  Soberano  Plenario  a  decisao
final.

CAMARA MUNlc!pAL DE SANTA BARBfalso¢a@ Comiss6es,

CNPJ:  83 901/0001-50

Presidente

22 de Mango de 2019.

LINA CARIvl BOSA DA SILVA
Membro

Rodovla Augusto Meira Filho -Kin 17, s/n° -Centro -Santa BaTbara do Pa fa/PA
CEP: 68798000  -  CNPJ: 83.340.901/0001-50


