CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
CARLOS
ALBERTO
DIAS,
Vereador
abaixo
assinado, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal de
1988 oferece respaldo para que o empregado tenha promoção na
carreira e valorização profissional;
CONSIDERANDO que a criação de estruturação
de planos de cargos, carreira e salários (PCCS) é necessidade
básica, para que haja equivalência entre as funções e justiça
na remuneração, além de proporcionar uma considerável melhora
na questão salarial;
CONSIDERANDO a extrema importância de
valorização dos funcionários públicos, de acordo com o tempo
de serviço e suas qualificações;
CONSIDERANDO que o PCCS pode ser criado em
uma única lei para todas as áreas do funcionalismo público,
devendo apenas ser observado as peculiaridades e complexidade
de cada cargo, podendo ser criado dentro da mesma lei tabelas
diferenciadas para cada área e função;
CONSIDERANDO que o funcionalismo público
municipal por muito tempo vem sofrendo defasagem salarial, e
que mesmo com a estabilidade econômica vivida em nosso país
nos últimos anos, não houve melhoras significativas para esses
funcionários;
CONSIDERANDO
que
deve
prevalecer
o
princípio da igualdade entre os funcionários públicos de um
mesmo município;
CONSIDERANDO que o município contempla o
plano de cargos, carreira e salários apenas para a classe de
professores do magistério (Lei Municipal nº 1.410, de 17 de
setembro de 2.010;
CONSIDERANDO
que
a
Lei
Orgânica
do
Município de Porecatu rege em seu artigo 21, inciso II, que a
competência para propor leis que disponham sobre servidores
públicos do Poder Executivo é de iniciativa privativa do
Prefeito, assim,
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORECATU - PARANÁ
Apresenta
à
judiciosa
Colenda Câmara de Vereadores, a seguinte

apreciação

da

INDICAÇÃO Nº 18/2014

SUGERE ao Senhor Prefeito a implantação de
Plano

de

Cargos,

Carreira

e

Salários

para

todos

os

funcionários públicos efetivos do Poder Executivo do Município
de Porecatu, proporcionando assim melhores condições salariais
a estes servidores.

Certo

do

acatamento

da

presente

pelos

nobres Edis, apresenta aos pares suas homenagens.

Sala das Sessões, 05 de setembro de 2014.

CARLOS ALBERTO DIAS
VEREADOR

Apoiamento:
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