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PROJETO DE LEI N° 09/2019

Votos X Votos
VOtos X Vetos

Dispõe sobre reajuste para os ocupantes de
cargos da Guarda Civil Municipal - GCM,
criada pela Lei Municipal n" 451, de 11 de
setembro de 2017, e dá outrasprovidências.;~;:atu-F~t'J,__ 1__ 1 _

o PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE
PATU, no uso das suas atribuições constitucionais e legais,

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PATU
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica concedido um reajuste de 30% (trinta por cento)
no valor do salário-base para os ocupantes dos cargos de Guarda Civil
Municipal - GCM de 2a Classe, Guarda Civil Municipal de 1a Classe e
Inspetor, integrantes do Anexo II da Lei Municipal n" 451, de 11 de
setembro de 2017, que criou a Guarda Civil Municipal - GCM.

Parágrafo único. O reajuste ora concedido também se aplica
aos que forem contratados por prazo determinado, em caráter temporário,
para atender excepcional interesse público, para a Guarda Civil Municipal
- GCM, nos termos da Lei Municipal n" 458, de 03 de julho de 2018.

Art. 2°. As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATU
Protocolo pelo Livro O{/& às Fls.
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N° 09/2019.

Senhora Presidente,

Ilustres Vereadores e Vereadoras,

Através da Lei Municipal n° 451/2017 criados a Guarda Civil
Municipal. Porém, por dificuldades diversas, somente agora estamos
conseguindo colocar em prática esse projeto, que certamente trará
beneficios à segurança pública do Município de Patu e do seu povo.

Os salários-base para os ocupantes dos cargos de Guarda Civil
Municipal ainda são aqueles que foram inicialmente fixados na referida Lei
Municipal n? 451/2017, precisamente no seu Anexo II. Todavia, de lá para
cá aqueles valores perderam o poder aquisitivo, fazendo-se necessário um
pequeno reajuste nos seus valores, principalmente porque os agentes
públicos beneficiados lidarão com um risco diário no desenvolvimento das
suas atividades.

Dessa forma, estamos propondo um reajuste de 30% (trinta por
cento) no valor do salário-base de cada um dos que integram o Anexo II da
Lei Municipal n? 451/2017, a saber: Guarda Civil Municipal _ GCM de 2a

Classe, Guarda Civil Municipal de 1a Classe e Inspetor.

Os ocupantes dos cargos de provimento em comissão,
descritos no Anexo I da referida Lei Municipal n? 451/2017, têm
vencimentos assemelhados aos ocupantes de cargos de provimento em
comissão integrantes da estrutura administrativa do Município, nos termos
ali indicados, e receberão acréscimos nos seus vencimentos quando os
outros servidores comissionados também o receberem.

Para a deflagração do processo legislativo, a iniciativa da
presente matéria pertence ao Prefeito, por aplicação dos artigo~ 21, J ~o,

incisos I a III 23 31 e 32, incisos I, IX, XXIV e XXXIV, da Lel Organ~ca
do Município' (com a redação dada pela Emenda n° 001/1998), edo artigo

(~



95, § 1°, do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal.

Dadas as circunstâncias e a necessidade premente que temos
de colocar em atividade os membros da Guarda Civil Municipal,
informamos 'que temos urgência na votação desta matéria, requerendo,
portanto, que a presente proposição tramite em regime de urgência, nos
termos do artigo 21, § 6°, da Lei Orgânica do Município de Patu, com
redação dada pela Emenda n° 001/1998.

Por tais razões, esperamos que esta douta Casa de Leis aprecie
e, em Plenário, aprove a matéria.

Patu-RN, 21 de agosto de 2019.


