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Assunto: Projeto de Lei n O 019/2014 CNPJ: 00.532.195/0001-10 

PROTOCOLO W ~ DATA Q5l /JJ5.. /. 

ASSINATURA 111Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Com os meus cumprimentos , dirijo-me a Vossa Excelência e nobres edis , para 
encaminhar o Projeto de Lei nO 019/2014 para conhecimento, deliberação e votação 
por esta casa de Leis , que estabelece a criação dos cargos de Contador e Procurador 
no quadro de Pessoal do ADRIPREV. 

Sendo de suma importância enfatizar, que os cargos solicitados de Contador e 
Procurador, serão de provimento efetivo e serão regidos pelo Estatuto do Servidor 
Publico Municipal . 

Salientamos ainda, que em razão do Ministério da Previdência estabelecer uma taxa 
de administração de até 2% (dois por cento) para a manutenção dos Institutos de 
Previdência Próprio, a remuneração desses cargos foi estabelecido pelo piso salarial 
da categoria, ou seja, não aumentaram as despesas com pessoal, uma vez que já 
existe no quadro de pessoal os mesmos profissionais , porém através de prestação de 
servIço . 

Outro ponto importante que deve ser ressaltado é o fato do ADRIPREV estar 
cumprindo o Acórdão 4842/13 - Segunda Câmara do Tribunal de Contas do 
Estado, que estabeleceu 180 dias de prazo para a elaboração de Concurso Publico 
nas áreas contábeis e jurídica do Instituto. 

Diante de todo o exposto, é que venho perante aos nobres edis, pedir o apoio para 
uma rápida tramitação e aprovação do presente projeto, uma vez que o ADRIPREV 
necessitara fazer a formalização do Concurso Público. 

Sem mais para o momento, renovo a Vossa Ev(',,*,,,,'I"I 
de elevada estima e consideração . 

Ate 

, os protestos 

Exmo. Sr. 
SANDRO JÚNIOR DOS SANTOS 
Presidente da Cãmara Municipal de Adrianópolis 
Nesta Cidade 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

ADRIANÓPOLIS / PR 
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PROTOCOLO W I /.M.. 

ASSINATURA ~ 

PROJETO DE LEI nO 019/2014 

Súmula: "Dispõe sobre a criação do 
quadro de Pessoal, cargos e salários do 
ADRIPREVe dá outras providências" 

JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal, no uso de suas 
obrigações legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de 
Adrianópolis, o seguinte Projeto de Lei: 

Capitulo I - Disposições preliminares 

10Artigo - Fica criado o quadro de pessoal, cargos e salários do 
ADRIPREV passa a obedecer a estrutura estabelecida pela presente lei. 

Artigo 20 
- Os cargos ora instituídos serão regidos pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos do Município de Adrianópolis e suas atribuições 
especificas definidas por Decreto do Executivo do ADRIPREV. 

Artigo 30 
- Os cargos, quanto a forma de provimento, classificam-se: 

I - Cargos de provimento efetivo, constante do anexo 11. 
II - Tabela de Vencimentos, constante no anexo I. 

Seção I - Cargos de Provimento efetivo 

40Artigo - Os cargos de provimento efetivo são considerados de 
carreira ou isolados e as atribuições de cada cargo serão fixadas em 
regulamento próprio, através de Decreto do Executivo do ADRIPREV. 

Artigo 50 - Os cargos de provimento efetivo se dispõem em classes e 
serie de classes e são aqueles constantes do anexo 11. 
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Artigo 6° - Para os efeitos desta lei: 

I - cargo é a vaga no quadro correspondente ao conjunto de atribuições 

e responsabilidades cometidas aos integrantes do serviço publico 

municipal, caracterizado pelo exercício de suas atividades; 

11 - quadro é a expressão do quantitativo de cargos necessários ao 

pleno desenvolvimento das ações do Executivo do ADRIPREV. 

111 - classe é o grupamento de cargos de natureza parecida, para 

exercício das diversas atividades, diferenciados entre si pelo nível de 

titulação de acordo com a área de atuação; 

IV - grupo ocupação é o conjunto classes. 


Artigo 7° - Os grupos ocupacionais, estão assim divididos: 

I - Pessoal de Apoio Geral: Compreende funções cujas tarefas não 

requeiram conhecimento pratico no trabalho, nas áreas de Saúde, 

Educação ou demais áreas da Administração , principalmente em 

atividades pouco complexas; 

11 - Pessoal de apoio profissional : É composto por funções que 

requeiram conhecimentos práticos e/ou especializados, com diplomas 

ou certificações, em tarefas que se caracterizam por certa 

complexidade, nas áreas de Saúde, Educação ou demais áreas da 

Administração; 

111 - Pessoal Profissional: É composto por funções complexas , cujas 

tarefas requeiram conhecimento a nível universitário nas áreas de 

Saúde, Educação ou demais áreas da Administração. 


Artigo 8° - Fica adotada a tabela de vencimentos do executivo 

municipal como nível de vencimentos dos cargos do ADRIPREV. 


Artigo 9° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrario. 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

PLANO DE SALARIOS (EFETIVOS) 


Referencia de 
Vencimento 

Vencimento de Ing
R$ 

resso 

A 724 ,00 
B 745 ,70 -
C 768 ,08 

._

D 791,12 
E 814,85 
F 839,29 
G 864 ,47 
H 890 ,41 
I 917,13 
J 944 ,63 
K 971 ,51 
L 1.000,66 
M l.030,68 
N l.061 ,60 
O 1.093,44 
P l.126 ,25 
Q l.347,19 
R 1.463,85 
S l.591 ,59 
T l.741,62 
U 1.883 ,28 
V 2.033,27 
W 2.208 ,29 
X 2.463,84 ) 
Y 2.941,57 _I 
Z 4 .611,01 1 

..... 

.. 

'1 
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ANEXO 11 
CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO 

Grupo 
Ocupacional 

Classes de 
Cargos 

N° de 
Vagas 

Referencia 
de 
Vencimento 

Valor de 
Referencia 

Carga 
Horária 
Semanal 

Pessoal Contador 01 U R$ 1.883,28 40 
Profissional Procurador 01 V R$ 2.033,27 20 
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