
 

Gramado, 03 de Junho de 2022.

 

Ofício Geral nº 009/2022

Assunto: Diligência - PLOs 038 e 040/2022

De: FELIPE CATANI/

 

Para: Sr. Prefeito Nestor Tissot

Senhor Prefeito,

À pedido da Comissão de Legislação e Redação Final, a qual, no uso de suas atribuições legais, na
análise do PLO 038/2022, o qual requer autorização legislativa para “Altera dispositivos da Lei nº
2914, de 06 de maio de 2011, que dispõe sobre a implantação do Plano de Carreira, estabelece
o Quadro de Cargos, Vencimento e Funções Públicas do Município e dá outras providências.",
bem como do PLO 040/2022, o qual requer autorização legislativa para "Altera o Anexo VI da Lei
nº 3.948, de 14 de outubro de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária de 2022.", requer sejam prestadas as informações que requer:

Por que o anexo que atualiza a projeção da despesa com pessoal na LDO não converge com
os anexos do PLO 038/2022 (que cria os CCs), neste anexo dá a entender que o Executivo
está criando 112 novas vagas de cargos em comissão e extinguindo 7, sendo criado o total de
105 novas vagas.

Qual é o real número de cargos e vagas sendo criados? No PLO 038, no texto da lei é 37, na
justificativa o executivo diz que cria 36 e no PLO 040/2022 dá a entender que são 105 cargos
novos. 
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Quais cargos estão sendo extintos? 

Quais cargos está se alterando a nomenclatura? 

Especificar quantos cargos estão sendo criados por secretaria, com nome dos cargos,
remuneração e quantidade de vagas. 

Quais cargos está se alterando a faixa salarial? 

Qual o real impacto orçamentário e financeiro dessa restruturação dos CCs em um ano, visto
que nos anexos do PL não está claro. 

O cargo de diretor da economia criativa não consta no artigo 17 do PL, mas está no quadro das
descrições sintéticas dos cargos, este seria mais um cargo a ser criado?

Diante do exposto, consoante às prerrogativas desta Casa Legislativa e dos seus Vereadores, que
representam os interesses da comunidade e tem o dever de primar pelo cumprimento das normas
legais e de exercer o controle externo do Poder Executivo, solicitamos prestar as informações
requeridas,  no sentido de esclarecer as dúvidas suscitadas por esta Comissão, para melhor
compreensão sobre a proposição em análise

Colocamo-nos à disposição para o necessário, reiterando votos de estima e consideração. 

 Atenciosamente,

__________________________

Renan Sartori de Borba

Presidente do Legislativo Municipal

 Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Gramado

Sr. Nestor Tissot
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