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TIPO DOC 
Lei

N° DOC 
2.015/2019

N° DIÁRIO 
DOM2942

DATA PUBLICAÇÃO 
28/12/2019

LEI ORDINÁRIA Nº 2.015, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.

Sanciono a presente Lei sem veto.

Gabinete Civil, Parnamirim/RN, 26 de Dezembro de 2019; 130ª da
República.

 

           ________________________

                             Prefeito

Institui o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e
Reaparelhamento do Município (FUNCAR) e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAMIRIM:

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte
Lei.

Art. 1º - Fica criado um Fundo Especial, denominado Fundo de
Capacitação, Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do Município
(FUNCAR), de natureza contábil, com autonomia financeira e
administrativa, destinado a centralizar recursos e financiar:

I – o desenvolvimento dos recursos humanos da Prefeitura
Municipal de Parnamirim, mediante a execução de programas de
trabalho relacionados com o treinamento e capacitação permanente
dos seus integrantes;

II – estudos técnicos que objetivem o aperfeiçoamento tecnológico
e à absorção de conhecimentos na área de recursos humanos;

III – o reaparelhamento dos setores administrativos voltados para a
gestão e utilização de recursos humanos, objetivando a melhoria
das condições estruturais para implantação e manutenção do
processo de modernização administrativa do Município.

IV – o intercâmbio e a integração de recursos e técnicas de formação e
administração de pessoal.

Art. 2º - O Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do
Município (FUNCAR), será constituído por dotações constantes da Lei
Orçamentária Municipal e créditos adicionais a ele destinados, bem como
recursos provenientes das seguintes receitas:

I – dos convênios celebrados com órgãos, entidades, instituições
ou fundos, cujo objetivo seja compatível com suas finalidades;

II – dos valores remanescentes dos pagamentos das contratações
de empresas especializadas na realização de concursos públicos;

III – da alienação de bens do município, considerados inservíveis,
antieconômicos, irrecuperáveis, sucateados ou obsoletos;

IV - de empréstimos de Instituições financeiras nacionais e
internacionais;

V – do produto de arrecadação de receitas decorrentes de ações de
iniciativa da gestão do Fundo;

VI – do produto da remuneração das aplicações financeiras do
próprio Fundo;

VII – dos descontos nos vencimentos e salários dos servidores,
decorrentes de faltas não justificadas;

VIII – do custo de operacionalização dos descontos efetuados nas
folhas de pagamento de pessoal, em decorrência de desconto
consignável, a ser recolhido pela própria Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos – SEARH, fruto da cobrança
as empresas convenentes, no percentual de 1% (um por cento)
sobre o valor descontado mensalmente do servidor consignado;

IX – da emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, das
entidades consignatárias públicas e privadas.

X - Outras fontes de recursos a serem definidas pelo Executivo

Parágrafo Único – Os recursos financeiros do FUNCAR serão
movimentados em conta específica do Fundo e na Instituição
Financeira que gerenciar a folha de pagamento do Município.

Art. 3º - A gestão dos recursos financeiros do Fundo de Capacitação,
Aperfeiçoamento e Reaparelhamento do Município (FUNCAR), caberão a
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – SEARH,
através de seu titular.

Parágrafo Único - O plano de aplicação anual do FUNCAR será
apresentado ao Chefe do Poder Executivo, que deverá aprová-lo,
mediante Decreto.

Art. 4º - Da aplicação dos recursos do FUNCAR serão prestadas contas a
Controladoria Geral do município – CONGE, a cada exercício financeiro, e
o saldo positivo, apurado em balanço, e transferido para o exercício
seguinte, a crédito do mesmo Fundo.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no exercício de 2019,
créditos especiais para o Fundo de Capacitação, Aperfeiçoamento e
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Reaparelhamento do Município (FUNCAR), ate o limite de R$ 50.000,00
(Cinquenta mil reais), utilizando como fonte de recursos a anulação de
dotações orçamentárias destinadas a Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos.

Art. 6º - A regulamentação do Fundo de que trata esta Lei, será expedida
pelo Poder Executivo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicação desta Lei. 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Parnamirim/RN, 24 de Dezembro de 2019.

ROSANO TAVEIRA DA CUNHA

Prefeito

 


