
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 039/2022 
 
  

“Altera a redação do Anexo Único da Lei Municipal nº 
1.659, de 13 de julho de 2017, que dispõe sobre os 
quadros de cargos e funções públicas do município – 
Engenheiro Civil, para criar e extinguir cargos, e dá 
outras providências" 
 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de 

Ipê/RS, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
encaminho à Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte 
Projeto de Lei:  
 
Art. 1º Altera a redação do Anexo Único da Lei Municipal nº 1.659, de 13 de julho de 
2017, no cargo de Engenheiro Civil, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
CONDIÇÃO DE TRABALHO: 
Geral: carga horária de 20 horas. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 10 de agosto 
de 2022. 

 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 039/2022 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 
Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 039/2022 que “Altera a redação 
do Anexo Único – Engenheiro Civil da Lei Municipal nº 1659, de 13 de julho de 2017, 
que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do município, para criar e 
extinguir cargos, e dá outras providências.” 

As alterações se fazem necessário para adequação da 
carga horaria da categoria funcional: Engenheiro Civil da Lei Municipal nº 097 de 29 
de agosto de 1990, que dispõe sobre os quadros de cargos e funções públicas do 
Município.  

Ocorre que a Lei Municipal nº 1659/2017 alterou a 
nomenclatura do cargo de Engenheiro Civil, bem como, alterou a carga horaria 
semanal, que passou equivocadamente de 20 horas para 30 horas, destaca-se que 
na exposição de motivos do Projeto de Lei nº 016/2017, se refere somente na 
nomenclatura mencionando a alteração de “Engenheiro” para Engenheiro Civil”.  

Destaca-se, que a referido anexo da Lei, não alterou o 
anexo da Lei 097/1990, percebe-se que no site das leis municipais persistem com 20 
horas, ocasionando sobreposição de informações o que foi percebida somente pelo 
auditor do TCE, no qual nos orienta para alteração da legislação. 

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 
apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e 
elevada consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 10 de agosto 
de 2022. 

 

 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
Prefeito Municipal 

 
 
Excelentíssima Senhorita 
FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS 
 


