
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

Of. n." 209nA2l-GP

Victor Graeff/RS.,17 de Junho de202l.

Exma. Senhora,
ILVÂNIA ETINICE WENTZ
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Victor Graeff/RS

Assunto: Substituir o Projeto de Lei n." 03012021 Conforme anexo.

Excelentíssima Seúora Presidente,

Na oportunidade em que lhe cumprimento, vimos através de vossa presença enviar

Mensagem ao Poder Legislativo Municipal solicitando que esta Casa de Leis, substitua o

Projeto de Lei n." 030/2021 conforme segue em anexo.

Projeto de Lei: 'ALTERA e REVOGA disposiüvos da Lei Municipal
n." 1.359, de 24 de outubro de 2011, qae dispõe sobre o Programa de
Valorí7ação, Controle e Avaliação de Desempenho e qualidade do
Servidor e Semiço Público e dá outras providências".

Sendo o que tínhamos p o momento, desde já agradecemos a atenção

dispensada, renovando votos de elevada ima e elevado apreço.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEr N.'030, DE tT DE JUNHO DE 2021.

'ALTERA e REVOGA dispositivos da Lei
Municipal no 1.359, de 24 de outubro de 2011,
qae dispõe sobre o Pragrama de Valarizaçã.a,
Controle e Avaliaçõo de desempenho e qualidade
do Servidor e Serviço Ptúblico e dd autras
providências."

Art. L'. Fica alterado o art" 1' da Lei Municipal no 1.359, de24 de outubro de 2011, que
passa a vigorar com a seguinte redação:

uArL l" Fica instiÍuído o Programa de Valorização Proftssional de Capacituçdo, Controle e
Avaliação de Desempenho e Qualidade do Servidor e do Serviço Pr,íblico Municipal com a
Jínalidade de promover a capacitaçiia de forma cantínua dos servidores, acompanhar as
avaliações do desempenho individual e coletivo, regendo-se pela presente LeL"

Art. 2o. Fica revogado o art.2o da Lei Municipal no 1.359, de24 de outubro de 2011.

Art. 3". Fica alterado o art. 4' da Lei Municipal no 1.359, de24 de outubro de 201 I para
introduzir nova redação aos incisos I e III e ao parágrafo primeiro, revogar os incisos IV, V e
VII, criar o parágrafo segundo e remunerar os demais incisos, que passam a vigorar com a
seguinte redação:

'ArL 4" (..):

I - Capacitar, treinar, ofertar cursos, encontros e outros atins;

II - Realizar levantumcnto semestrul dos critérios de avaliação de todos os servidores
mun ic ip ais, atrib uin do-lh e s c o n c eito s s atisfató rio o a in s atisfató rio ;
III - Requisitur a prestação d.e serviças de outras dreus e ocompünhamento especializado,
sempre que necessário, com o objetivo de atender mnis adequodamenÍe ao servidor com baixo
desempenho;

§ 1" A condução de sindicâncius e dos processos administrativos disciplinares e outros
procedimentos pertinentes, conforme legklação própria, serú reulizada em conjunto com
Comissão espeeiJica ü ser nomeada para cada caso concreto.

§ 2" A Comissão referida no parúgrafo anterior, seráformada por livre escolhs do executiyo
e consideror-se -à banca formada com relação de indicados pelos servidorcs, sindieato e
exec utiv o r espe ctiv ame nte. "

Art. 4". Fica revogado os artigos 5" e 6" da Lei Municipal no 1.359, de24 de outubro de
2ATr.

Art. 5". Fica alterado o art. 8" da Lei Municipal no L359, de24 de outubro de 2011
revogar o parágrafo primeiro, alterar o parágrafo segundo e remuneÍar os parágrafos,
passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 8" (...).
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§1'A capacitação e treinflmento do conjunto dos servidores, qem distinção dç dreas ou
Secretarias, poderd ser executada por prolíssionais dos mais variados campos fle atuação,
sendo para tanto, contraÍudos pelo Poder Executivo.

§2'A COMPAQ deverd apresentar ao Poder Executivo, dentro do período de elaboração do
orçamento, a programação e o cronogrurma de carsos e treinamentos dos servidores, tanto
no conjunto, como por setores, deJinindo o monÍante dos investimentos na rubrica.

§ 3'A definição dos cursos e treinamentos deverá observsr a participação e sugestão dos
servidores em pelo menos 30% do curuículo a ser execuÍado ao longo de cada ano, sendo que
os demais 30% serão por sugestão do órgão de planejamento do Executivo e os resÍantes 40%
por deliberação exclusiva da COMPAQ."

Art. 6o. Fica alterado o art. 9" da Lei Municipal no 1 .359, de 24 de outubro de 201 I para
introduzir nova redaçáo ao parâgrafo primeiro que passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 9". (...)

§1" Dar-se-á promoção por merecimento, com intervalo de um uno a csda nova promoção,
sempre que o servidor obtiver desempenho considerado satisfatório.

(..) "
Art.7o. Fica alterado o caput do art. i0o da Lei Municipal no 1.359, de24 de outubro de

2011, que passa a vigorar com a seguinte redação:
(Art. 10. A avaliação de desempenho do serviclor serú anual, mediante realizoção de
levantamentos criteriosos objetivos e subjetivos, regulamentados em regimento interno.

(...)' '
Art. 8o. Fica alterado o ar1. 11o da Lei Municipal no 1.359, de 24 de outubro de 20ll

para introduzir nova redação ao parágrafo primeiro, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*Art. 11. (...)

§ 1'Findo o prozo semestral de avaliação, esta deverá ser realizada em no múximo 30 (trinta)
dius após, devendo ser emitido parecer e notificado o servidor do seu conteúdo.

(...) "
Art. 9o. Fica revogada a alínea d, do inciso II, do artigo 13o da Lei Municipal no 1.359,

de24 de outubro de 2011.

Aú. 10". Fica alterado o art. 17" da Lei Municipal no 1.359, de 24 de outubro de 201 1

para introduzir nova redação aos parágrafos segundo e quarto, que passam a vigorar com a

seguinte redação:

u Art. 17. (...)

§ 2" A COMPAQ poderá requisitar o trabalho técnico especializado de prolissionais em csda
tírea de sua necessidade, dentro e fora do Poder Público, sempre que os meios disponíveis
não forem suJicientes para a continuidade oa mesmo eJiciência do processo de
recapacitação;

(...)
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§ 4" A COMPAQ traçard as diretrizes de trabalho para cada caso especffico, desenvolvendo
aÍividades inerentes à husca da solução individualizada, procurando a recuperação do
servidor no mais breve espaço de tempo possível.

(...) "
Aú. 11'. Fica alterado o caput do art. 26o da Lei N4unicipal no 1.359, de 24 de outubro

de201l, que passa avigorar com a seguinte redação:

uArt. 26. A sindicância serú realizudu por Comissão específica, considerando o caso a ser
apurado.

(..)'
Art. 12". Fica alterado o caput do art. 28 da Lei Municipal no 1.359, de 24 de outubro

de 201 1, que passa a vigorar com a seguinte redação:

*Arí 28. Á autoridade, de posse do relstório da Comissão, acompanhado dos elementos que
instituíram o processo, decidird, no prazo de cinco dias úteis:

(...) "
Art. 13o. Fica alterado o art. 29o da Lei Municipal no 1 .3 59 , de 24 de outubro de 20 1 1 ,

que passa a vigorar com a seguinte redação:

uArt. 29. 0 processo administrativo disciplinar será iniciado e conduzido por Comissão
especiJica, pelo Prefeito designada, observado as disposições do urt. 4" desta lei. "

Art. 14o. Fica alterado o art. 35" da Lei Municipal no I.359, de 24 de outubro de 2011,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

uArt. 35. Ao instalar os trabolhos da comissão, o Presidente designado pelo Executivo
determinarú u autuação da portaria e demais peças existentes e designará o dia, hora e local
ptra a primeira audiência e a citaçtio do indiciado. "

Art. 15". Fica alterado o art. 52o da Lei Municipal no 1 .359 , de 24 de outubro de 201 I ,
que passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art, 52. No processo revisional, o ônas da prova cabe uo requerente e estará sob a
responsabilidade da Comissão, coruendo em apenso aos outos tlo processo originúrio. "

Art. 16'- Ficam revogados os artigos 55, 58-Ae 59 da Leilvlunicipal no L-359,de24 de
outubro de 201 1.

Art. 17". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as

disposições contrarias.

GABINETE DO"REFEITO }VIT}NICIPAL DE VICTOR
deJunho de202l.

- RS, aos 17 dias

TON/ANDRE KOECIIE
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI N"!ír2021.
ExPosIÇÃo nn Morrvos
REGIME: ORDINÁRIO

Prezada Senhora Presidente,
Prezados Senhor.es Vereadores,

O presente Projeto de Lei visa a alteração da redação da Lei Municipal no

1.3591201r.

Diante do atual cenário econômico e financeiro, o Executivo Municipal objetiva

reduzir a faixa de vencimento do cargo de Coordenador da COMPAQ tendo em vista que a

respectiva redução, trará uma economia significativaparaos cofres Públicos.

Aliado a isso, necessárias as alterações e adequações nas disposições da Lei que

dispõe sobre o Programa de Valorização, Capacitação, Controle e Avaliação de Desempenho e

Qualidade do Servidor e Serviço Público, umas das principais mudanças é na composição da

COMPAQ, que até então é formada por três membros, os quais percebem remuneração "FG"

mensalmente, o que no entendimento da Atual Administração não se faz necessário, daí a

alterução da disposição, gerando ainda mais economia.

Isso posto, enviamos o presente Projeto de Lei para que seja levado à apreciação

desta Casa Legislativa, na certeza de que após regular tramitaçâo, será a final deliberado e

aprovado na devida forma regimental.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VICTOR G
de Junho de 2021.

UICTOR GBAEFF
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