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Oficio n° 210/2022 InajálPR, 23 de setembro de 2022.

PREZADO SENHOR,

Por intermédio deste, encaminhamos para apreciação e votação dos Senhores

Vereadores, o Projeto de Lei n" ./2022, que visa Instituir adicionalde funçãode

Coordenadorda Unidadede Cadastramento(UMC)do Municípiode Inajájunto ao INCRA

e dá outras providências.
Em razão da proximidade com a elaboração da folha de pagamento, bem como

pelo fato de oMunicípio ter a intenção de pagar na folha do mês corrente, solicitamos sua

apreciação em regime de urgência.

Certo do pronto atendimento, no ensejo, ratifico os votos de estima e distinta
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CLEBER G~LDO SILVA
Pref,00 Municipal
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Ilustríssimo Senhor
LUIS CARLOS DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
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JUSTIFICATIV A AO PROJETO DE LEI

Encaminhamos para apreciação e aprovação dessa casa de Leis, Projeto de

Lei que institui adicional de função de Coordenador da Unidade de Cadastramento (UMC)

do município de Inajá junto ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma

Agraria, de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o vencimento base do cargo do servidor

efetivo ou daquele em que o servidor municipal houver sido apostilado.

A presente iniciativa de Lei decorre da necessidade de que o servidor efeito

designado para a função de Coordenador da UMC, fará jus a um adicional, considerando a

complexidade da função desenvolvida, fora as atribuições do cargo ocupado, e do exigente

apuro técnico que lhe será atribuído.

Ante a todo o exposto, submetemos o presente Projeto de Lei, para

apreciação dos Nobres Vereadores dessa Corte de Leis, atribuindo regime de urgência uma

vez que, a intenção desta Municipalidade, é a aplicação do adicional aos vencimentos do

servidor ocupante desse cargo no corrente mês.
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PROJETO DE LEI N° DE 2022, 23 DE SETEMBRO DE 2022.

SÚMULA: Institui adicional de função de Coordenador da Unidade
de Cadastramento (UMC) do Município de Inajá junto ao INCRA e
dá outras providências.

o Prefeito Municipal de Inajá, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e o que lhe faculta a Lei Orgânica do Município, propõe o seguinte

projeto de Lei:

Art. 10 - Fica instituído adicional de função de Coordenador da Unidade

de Cadastramento CUMC) do Município de Inajá junto ao INCRA- Instituto Nacional de

Colonização e Reforma Agraria, de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o vencimento

base do cargo do servidor efetivo ou daquele em que o servidor municipal houver sido

apostilado.

Parágrafo único - O adicional desta lei é devido pelo município de Inajá.

Art. r -O adicional será atribuído a servidor do Município de Inajá,

designado para o desempenho daquela função de cadastramento, atualização de informações

de dados para o INCRA, e será devido em razão da alta complexidade que lhe corresponde e

por configurar-se como de exigência apuro técnico.

Art.3° - O adicional desta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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