
Camara lYIunlclpal "de Vereadores da Vitoria de Santo llntão - Pernambuco
,Projeto de Lei nº 7.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão :
Decreta.

Art. T - Fica o Chefe do Excutivo a c0nceder " DIGO "autorizado a
dispender por conta da Rubrica Obras Publicas, a quantia d~
CR$.5.000,OO ( cinco mil cruzeiros ) em ajuda a contrução da
Capela de Pirituba, 2Q. Distrito deste Municipio.

Art. 2 - Revogam-se as disposiçôes em contrario.
I

S. S. da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão, em
2I de Fevereiro de I.95I.
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PREFEITURA MUNICIPAL, DA VITÓR~A OS SANTO' ANT'ÃO - PERNAMSl.IC.c"

~============================VETO AO PROJETO Nº 10 DE LEI.

J
:

•,
••

Exmo.Sr.Presidente da Camara Iv1unicipalde Vereadôres da
~itoria de Santo-Antão •=======================

•

Tenho a honra de devolver a V.Excia. o incluso projeto de lei,
pelo qual se pretende padronizar os vencimentos de Escriturario-Almoxa-
rife do Serviço de Abastecimento Dagua I : Padrão K -aos de Escritura-
ria Recebedor da mesma repartição, Padrão O, pelas razoes seguintes :

Em todos os quadros da administração publica- federal, estadual
e municipal- organizados pelos maiores tecnicos de contabilidade publi-
ca o cargo de escrituraria não tem vencimentos iguais, desde que as fun
çoes que lhe são atribuidas diferem entre si, mesmo numa sõ repartiçãoo

Não vejo, pois com que direito se pretenda fixar igualdade de
vencimentos no c~rgo de escriturario, pois não se ajusta às normas de
serviço publico.

A padronização pleiteada por Pedro Rangel de Albuquerque cons-
titue implicita e indiretamente num aumento de vencimentos, que sõ ao
Poder Execliltivocompete propor, quando assim o permitirem as condiçoes
financeiras do Municipmo, o que far-se-à em regra geral.

Deste modo e firmado no n$ XVII, do arte 46, da Lei Estadual nº
445 ( Organização Municipal do Estado de pernambuco) de 4-1~1949, combi~
nado com o arte 71, nego sanção aquele projeto, que vem ~erir de perto
as atribuiçoes do Executivo.
Prefeitura Municipal da Vitoria de Santo-Antão, 27 de Fevereiro de 1951.

~~~-----

a) Jose da $jdva ..
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Garrara ~unlcipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão - Pernambuco

Projéto de Lei. nº. 10.

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão :

Decreta.

Art. I - Fica Padronizado o ordenado do Funcionario Publico Municipal
"- Escrituraria Almoxarife do Departamento de.Aguas e Esgotos,

Pedro Rangel de A1buquerque~ com CR$.r.200,OO mensais. devengl
ser aberto um Credito Especial de CR$.4.800,OO, para atender
as despesas decorrentes do mesmo.

Art. 2 - Refogam-se as disposiçôes em contrario.

S. S. da Camara Muniçipa~ de Vereadores da Vitoria de Santo Antão, em
2I de Fevereiro de I.95I.



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Oficio n ):H(L

Em 10 d €_ Se.t.ub.r..º _ .; _de 195 1 _

PERNAMBUCO

- , ,RAZOES DO VETO DO PROJETO Nº 17

Exmo. Snr. Presidente da Câmara Municipal ie Vereadores
Da Vitória de Santo Antão

Devolvendo o projéto nº 17 de Lei, solicito a a~
tenção dessa Câmara para o Art. 71, na parte referente às atribu-
ições do Frefeito, constante da Lei 445 de Or-lllliaaçãoMunicipal,
que diz: "SÃO DE INICIATIVA DOS PREFEITOS - AS LEIS QUE AUMENTEM
VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS".

Até nêste ponto, quanto ao aumento de 15% nos ven-
Ferreira de Souza, a câ-cimentos do funcionário Municipal, José

" imara foje as normas regulamentares.
Esta minha atitude não é perseguição ao referido

funcionário, e sim resolução baseada no que é de direito.
Eu mesmo, tive a iniciativa de, no mês de Maio de'

1950, apresentar um projéto, no sentido de melhorar o padrão do
funcionário José Ferreira de Souza, que percebendo até então ~
800,00, passou a receber ~, 1.200,00, tendo um aumento de 50%.

Pela Lei nº 160, de 27-10-50, foram"elevados os
vencimentos dos funcionários, na base de 15% para os que tivessem
ordenado superior a ~ 800,00.

A êste aumento, êle não teve direito, de uma vez
que no aesmo ano já tinha sido aumentado em 50%.

Pela Lei nº 168, de 27 de Outubro de 1950, sur-
~iu outro aumento, e o snr. José Ferreira de Souza foi contem-
pLado , v,isto essa elevação de vencimentos,
guinte.

gorar no ano se-

-Creio estar mais ou menos ,esplicada a razao do
meu véto.

W•• caso como êste, ,mesmo que tivesse algum ressen·
t imento do funcionário José Fe ei~a de Souza, não o prejudica-
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PREFEITU,'iA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PERNAMBUCO

ria, porque acima de tudo, está a voz da minha ·consciência.
Conheço de perto a necessidade do funcionário citado,

e por isto o contemplei - E SOMENTE iLE - com um aumento de 50%.
# ~Certo de que o preseQte veto sera aceito, assino-me

Atenciosamente

Prefeito

a) José Joaquim da Silva

.
~
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Garnara municipal de Vereadores na Vitoria de Santo Antão Pernambuco

Projéto de Lei. nº.17.

A CaroaraMunicipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antã I,

DECRETA.

Art* - lº - Fica o Prefeito. autorizado a mandar efetuar o pagamento da
diferença de 15% nos vencimentos do funcionario Municipal

,JOSE F~RnEIRA DE SOUZA A partir de lº de Janeiro de 1.9~o
Art. - 2º - Revogam-se as disposiçôes em contrario.

Sala das Sessôes da Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo
Antão, em 29 de Agosto de 1.951. ~

ass~ •.(d IA ..7:~.~--Dr. Osvaldo Evaristo da Cr Gouve a
c . Presidente ~
.~~~':"'"h.'?<~.f.: ..~;.-~ ..

ose Bonifacio de Holanda Cavalcanti
f2 3:;

ass.... •,Jose
2º



PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA ANTÃO

Oficio 11 •.. _. fl'({'F' .

Em _..l.º- d e_._a~"!!.~JDQ.:rº.._.._ _ _....de 19 5-.~ .._ .

PS:RNAMBUCO

RAZÕES DO VÉTO AO PROJÉTO N2 14

Exmo. Snr. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Da Vitória de Santo Antão

Nego sanção ao projéto nº 14 de Lei, no qual é pe-
dida a equiparação dos vencimentos da funcionária Municipal, Le-
ticia Ramalho da Silva.

Diante disto, peço a essa Egrégia Câmara meditar,
sem ressentimento e sem interesse pela parte, com o espírito in-
clinado a aprovar o que for de justiça, o que passo a mencionar.

No projéto que tem por finalidade a equiparação
de vencimentos da funcionária Letícia Ramalho, vemos evidenciado
o Art. 163, § 6º da Constituição Estadual.

Até ai nada feito. ~ste artigo não assegura o caso
da funcionária citada.

Para isto, peço aos' componentes dessa Câmara vol-
tarem as suas vistas para ° ~t. 22, da Lei nº 1125, de 31 de
Julho, quando diz: "PARA QUE HAJA IGUALDADE DE CARGOS OU DE FUN-
ÇÕES, DETERMINANDO A EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS OU REMUNERAÇÃO,
NÃO BASTA QUE HAJA A MESMA DENOMINAÇÃO".

É justamente êste Art. que vem justificar, sem ne-
nhuma dúvida, o presente véto.

O motivo de funcionários terem o mesmo titulo, como
por exemplo - ESCRITURÁRIO - não é suficiente para que êles tenham
os mesmos vencimentos.

Nesta Prefeitura, há funcionários que trabalham em
secções difere tes, como sejam: SECRETARIA, DEPARTAMENTO DAGUA E
FISCALIZAÇÃO, qug FORAM NOMEADOS COM O MESMO TITULO DE - ESCRITU-
RÁRIO.

No entanto, nem to os têm a mesma quantidade de
serviço. O escriturário da Secretaria trabalha mais do que qualquer

--------------~--~.----------------------~~
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outro das duas últimas repartições indicadas, de uma vez que por ela
,assa todo o movimento do Município.

É o caso do Art. 22 já citado: "PARA A EQUIP ARAÇÃO
DE VENCIMENTOS, NÃO BASTA QUE HAJA A MESMA DENOMINAÇÃO".

Concluindo o :presente véto, peço anida a vossa aten-
ção para a letra c) do Art. 22, da Lei já exemplificada: Para que
haja equiparação de vencimentos é necessário: c) IDENTIDADE DE NA-
TUREZA DE ATRIBUIÇÕES, DE QUANTIDADE E PRODUTIVIDADE DO SERVIÇO; e
tambem para o Art. 71 das atribuições do Prefeito, constante da Lei
n2 445 da Organização Municipal~ "SÃO DE INICIATIVA DOS PREFEITOS,
AS LEIS ORÇAMENTARIAS E AS QUE AUMENTEM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS
OU CRIEM EMP~GOS EM SERVIÇOS JÁ ORGANIZADOS".

Foram êstes os motivos que me fizeram devolver o
projéto n~ 14, vetando-o, não para desprestigiar essa valorosa câ-:
.ara, mas para dentro dos legitimas principias da DEMOCRACIA, dizer

,a origem do presente vet0.
Pelas razões evidenciadas, nego sanção ao projéto

ora discutido, na certeza de que essa Câmara o aceitará.

ATENCIOSAMENTE

:J J ..

a) José Joaquim da Silva
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Gamara lYIuniclpal de Vereadores da Vitoria de Santo llntão Pernambuco

projéto de Lei nQ.14

A Camara Municipal de Vereadores da Vitoria de Santo Antão:

DECRE'T'A.

Art" - lº - Ficam equiparados os vencimentos da funcionaria Hunicipal
Leticia Ramalho da Silva, de aco:edo com o que preceitua o
Art. 163. § 6º da Constituiçio Estadual, na rubrica 80.90
Pessoal Fixo para o Padrão - M - Escrituraria Auxiliar da
statistica.

Art , - 2Q - A referida padronização começar-a a vigorar a partir do dia
lº de Setembro do corrente ano, revogadas as disposiçôes em
contrario,

Sala das.Sessôes a ~amara Municipal de Vereadores da
Antão, em 29 de Agosto de 1.951. ~

av.A:~;.Ú./~..4: .
Dr. Osvaldo Evaristo d ~ruz Gouveia

V" presiden~:z .e
~

B'S~ ~~~ (l: r: .~~.c~..~~~
/l.JoseBonif~~'de Ho anda Cavalcanti

lQ Secr.tar'o ~
ass - ~ .~ •. . •r.'- ~.-7'.~.~.~.~~~,Jose ati a de Souza

2º ecretario

Vitoria de Santo
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