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Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha o Projeto de Lei n' 129/11

Senhora Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de

Lei nO 129/11, desta data, o qual Dispõe sobre a criação de Cargos do Quadro de Pessoal

Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no Municipio de

Carazinho - PREVICARAZINHO, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se este projeto pela necessidade que o Instituto de Previdência

dos Servidores da Cargo Efetivo no Município de Carazinho - PREVICARAZINHO, Instituído

pela Lei Complementar n° 115 de 27 de dezembro de 2007, tem que estruturar, organizar o

funcionamento, tendo sua gestão financeira, contábil e atuarial em conformidade com a Lei

9.917/98 e regulamentada através da Portaria 402 do da Ministério da Previdência Social.

A Lei Complementar 115/2007, estabelece normas do Regime Próprio

de Previdência instituindo o Instituto na forma Jurídica com personalidade Jurídica de direito

Publico interno, dotado de AUNTOMIA administrativa, patrimonial e financeira.

A administração do PREVICARAZINHO é composta por órgãos:

- Órgão gestor do Previcarazinho;

- Conselho Deliberativo;

- Conselho Fiscal

O órgão gestor é composto pelo Presidente, Diretor Administrati-

vo/Financeiro e por um QUADRO DE SERVIDORES auxiliares que poderão ser cedidos pelo

Poder Executivo. (ArtS', Lei Complementar 11S/20~
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o Art. 13° Lei Complementar 115/2007 disciplina que o Poder Executivo

Municipal esta autorizado a ceder servidores de seus quadros, e NÃO havendo cedência por

parte do Poder Executivo, o Previcarazinho fica autorizado a contratar, EXEPCIONALMENTE

empregados e prestadores de serviço, até a efetivação do CONCURSO PUBLICO, lembrando

que isto demanda investimentos, ou seja, despesa. Não obstante, podemos deixar de citar que

seria o caso de que nem sequer servidor Publico, seria prestador de serviço.

O art. 76° da Lei Complementar 115/2007 também, autoriza o PODER

EXECUTIVO e a CAMARA MUNICIPAL a cederem servidores de seus quadros para exerce~

rem atividades no órgão Gestor do PREVICARAZINHO.

Diante do exposto, o PREVICARAZINHO encaminha o presente Projeto

de Lei para a criação dos Cargos do Quadro de Pessoal Efetivo para que este tenha servido-

res efetivos investidos por CONCURSO PUBLICO sem precisar preocupar-se com a futura

falta de servidores para executar as atividades, tarefas pertinentes ao funcionamento da Au.

tarquia.

Preocupação esta que se faz pelo motivo de que todos os servidores

que hoje estão laborando no Previcarazinho estão cedidos pelo Executivo, porém este poderá

solicitá-los novamente para seus respectivos setores e, mesmo que cedendo outro servidor o

Previcarazinho terá que treiná-lo para as atividades especificas de previdência, não podendo

deixar de ressaltar que a matéria ApOSENTADORIA DO SERVIDOR" não e de fácil e corri-

queiro saber a qualquer um, sendo que treinar e preparar demanda de tempo e investimentos.

O poder Executivo já manifestou a intenção de somente ceder funcioná-

rios com ônus para o Previcarazinho. A nomeação dos servidores através do concurso será

menos onerosa para o Instituto, pois os servidores cedidos têm vantagens devido ao Plano de

Carreira dos Servidores Públicos de Carazinho no cargo.

Atenciosas saudações,

Prefeito

IMO
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
AVENIDAMAUÁ, ~205-CENTRO. FONE/FAX:(54)3329-1122/331-7240

E-mail: prevI3@carazJnho.rs.gov.br CARAltNHO _ RS eEP: 99500-000

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimento ao disposto nos Arts. 15, 16, inciso I,
e 17, da Lei Complementar 101/2000 considerando os dados:

Poder/órgão: EXECUTIVO/PREVICARAZINHO
Período: Permanente no Quadro de Funcionários do Previcarazínho
Ref.: Cargos de servidores efetivos para atender as áreas de Aposentaaorias, Contabilidade, Financeira e Pessoal junto ao Previcarazinho,
mediante Concurso Público.

01 e serviços gerais • 01

01 Escriturário Previdenciário -02
01 Agente Financeiro - 03
01 Gestor Previdenciário - 04
01 Agente Previdenciário - 05
01 Agente Contábil - 06

~~.TotiI,.'iIir~~;.'W~:':~~l.~;t?l.~JjfT~~ 't~~_;~~;~~f
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)~>:;'i-'2012 ~i;"." ",¥f.2013:,1Ch ,;'t' :_~_201''''''~",':
11.075,84 11.57425 12,09509
15,925,84 17,687,50 18.483,44
20,825,84 21.763,00 22.142,34
24.125,84 25,838,50 27,001,23
28,62584 29,91400 31.260,13
32,525,84 33,989,50 35,519,03

134.705,04 140.766,75 147.101,26

mailto:prevI3@carazJnho.rs.gov.br


Base de Cãlcu1o: alares por Cargo e Padrão com valores do Concurso

Vaior Base de carla Padrão, somado ao Vaior do Vaie 1 Auxiliar de servicos aerais .... .......... ...R$ 650,00
Alimentação que tem seu valor diário R$ 10,42, dmédia 1 Escriturário previdenciário .................. "R$ 1.100,00

de 21 dias, e multiplicado por 13 meses; 1 Aaente Financeiro ..... ........... " .. .........R$ 140000
1 Gestor Previdenciário .. ...............R$1.700,00"'H'"

01 Aaente Previdenciário ... ........... ...........R$ 2.000,00
01 Aaente Contábil .................... ..............R$2.300,00

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata de Criação de (D6) seis cargos com (01) uma vaga cada um, onde (05) cinco cargos referentes
aos Padrões de 01 a 05, e (01) um referente ao Técnico Cientifico. O cálculo foi efetuado considerando nomeação apartir de Janeiro do ano
de 2012, e conforme média para demonstração de exercícios seguintes, porém com previsão permanente no Quadro de Funcionários. O
percentual apurado é relativo à receita total projetada LDOIORÇAMENTO 2012 de R$: 17,638.367,00, 2013 R$ 18.520.285,35 e 2014 R$
19.446.299,62.

Carazinho, setembro de 2011.

C);:;::;!lo..Uw
DiolenaM ia Capitânia
Presidente d~ revicarazinho
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PROJETO DE LEI N' 129, DE 16 DE SETEMBRO DE 2011.

Dispõe sobre a criação de Cargos do Quadro
de Pessoal Efetivo do Instituto de Previdência
dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo no
Município de Carazinho - PREVICARAZINHO.

Art. 1° O Plano de classificação de cargos do Instituto de Previdência dos
Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho - PREVICARAZINHO e criado
pela presente Lei, no que se refere ao Quadro de Cargos de Provimento Efetivo, que será
estruturado por grupos de atividades.

Art. 2° Aplicam-se aos funcionários do PREVICARAZINHO o Estatuto dos
funcionários Públicos Municipais de Carazinho.

Art. 30 A despesa decorrente da criação dos cargos de que trata esta Lei correrá
à conta de dotações orçamentárias próprias do PREVICARAZINHO.

Art. 4° É definido como grupo de atividade o conjunto de cargos organizados,
Anexo 1, que faz parte integrante desta Lei, conforme a correlação e a finalidade entre as
atribuições de cada um, a natureza do trabalho e os conhecimentos necessários ao bom
desempenho das respectivas atribuições, fica estruturado de acordo com o seguinte sistema e
definição:

I - GRUPO DE ATIVIDADE
É o conjunto de categorias funcionais organizadas conforme a correlação e a

finalidade entre as atribuições de cada uma, a natureza do trabalho ou o grau de
conhecimentos necessários ao bom de desempenho das respectivas atribuições, definido com
o número de vagas, a denominação e o código de referência.

II - GRUPO I - GRUPO TECNICO-CIENTíFICO
São atividades de execução e assessoramento superior de natureza técnica

científica para cujo exercício é exigido nível de habilitação legal equivalente.

111 - GRUPO II - GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO
São atividades de apoio as áreas de arrecadação, tributação, planejamento,

orientação, atendimento, coordenação e administração técnica.

IV - GRUPO 111 GRUPO SERViÇOS GERAIS DE APOIO
São atividades de natureza auxiliatória aos demais, necessárias e essenciais de

apoio, definida como gerais.

Art. 5° Para efeitos desta Lei são adotadas as seguintes definições:
a) Cargo: é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades, criado por

lei, cometido ao servidor, com denominação própria, número certo e vencimento específico;

b) Código: é a identificação estabelecida para os cargos criados por esta Lei,
que tem a seguinte constituição:

1° elemento - indica a sigla do grupo;
2° elemento - indica a ordem do grupo a que pertence;
3° elemento - indica o número de ordem crescente dos cargos no grupo;

~



4° elemento - indica o padrão que define o vencimento básico.

Art. 5° Ficam criados no Quadro de Pessoal Efetivo do PREVICARAZINHO os
cargos a seguir relacionados, com número definido, denominação própria e código respectivo:

NO Denominação Código
01 AGENTE PREVIDENCIARIO AA 02 04 05
01 AGENTE FINANCEIRO AA 02 03 04
01 OFICIAL PREVIDENCIARIO AA 02 02 03
01 ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO AA 02 01 02
01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS SG 03 01 01
01 AGENTE CONTABIL TC 01 01 06

VALOR EM R$
650,00

1.100,00
1.400,00
1.700,00
2.000,00
2.300,00

AL

de trabalho é a constante nas especificações dos cargos no Anexo 11.

servidor poderá perceber remuneração superior ao Prefeito.

menta dos cargos obedecerá aos critérios constantes no Anexo 11, no
ecrutamento.

. Para os efeitos do disposto neste artigo, observar-se-á os artigos 66
rn"07190. ~

tabela de vencimentos do Quadro de servidores efetivos, do
mada por seis (06) padrões, cujos valores pecuniários, na data desta

e-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de
entar nO07/90 e suas alterações) aos ocupantes de cargos públicos

Art. 6° As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada cargo são descritas
no Anexo 11, que faz parte integrante desta Lei, e inclui as seguintes indicações: cargo; grupo;

ções de trabalho geral e especial; recrutamento: forma e requisitos.

recrutamento para ingresso nos cargos do Quadro dos servidores
INHO, far-se-á mediante Concurso Público de provas ou de provas e
uisitos exigidos para cada cargo.

urso Público é o processo de recrutamento para provimento dos
o artigo 5° desta Lei.

de mínima para ingresso no serviço público municipal é fixada em
os.

padrão; atribuições; condi

Art. 7" O
efetivos do PREVICARAZ
títulos, observados os req

~ 1° Cone
cargos criados conforme

~2°Aida
dezoito (18) anos complet

~ 3° O provi
que se refere à forma de r

Art. 8" A
PREVICARAZINHO é for
Lei, são os seguintes:

QUADROGER

PADRÃO
01
02
03
04
05
06

Art. 9" Aplicar-s
Carazinho (Lei Com piem
do PREVICARAZINHO.

Art. 10. A jornada

Art. 11. Nenhum

Parágrafo Único
e 69 da Lei Complementa



Art. 12. Os concursos públicos terão a validade de até dois (2) anos, contados da
data de sua homologação, prorrogável uma vez, por igual período.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 16 de setembro de 2011.

IMO



ANEXO I

GRUPOS DEATIVIDADES

I - GRUPO TÉCNICO-CIENTíFICO

pNfoJC:JA~R~G~O~S+~D~E~NgO~MWIN~A~A~Og:;;;;;::========1~C~O~D~1~G~O~;;===1
01 AGENTE CONTABIL TC-01-01-06

11- GRUPO DEAPOIO ADMINISTRATIVO

WCARGOS DENOMINA AO CODIGO
01 AGENTE PREVIDENCIARIO AA-02-04-05
01 AGENTE FINANCEIRO AA-02-03-04
01 OFICIAL PREVIDENCIARIO AA-02-02-03
01 ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO AA-02-01-02

111- GRUPO SERViÇOS GERAIS DEAPOIO

~NE:°:fC~A~RºG~O,ªS=+~D~EN~O~M~INgA~A~O?:;;;~;;:;;::;;;;~;;;:::===PC~O~D~I~G~Oç:;;;::::==1
01 AUXILIAR DE SERVI OS GERAIS SG-03-01-01

ANEXO 11

SíNTESE DAS ATRIBUiÇÕES, CONDIÇÕES DE TRABALHO, RECRUTAMENTO
DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO DO PREVICARAZINHO

CARGO: AUXILIAR DE SERViÇOS GERAIS
GRUPO: SERViÇOS GERAIS DE APOIO
PADRÃO: 01

ATRIBUiÇÕES
- efetuar trabalhos de limpeza nas dependências do Instituto;
_ proceder a limpeza de pisos, vidros, móveis, persianas, paredes, calçadas, grades e
instalações sanitárias;
- remover lixos e detritos;
- lavar e encerar assoalhos;
- retirar pó de livros, estantes, mesas e armários;
- fazer arrumação em locais de trabalho;
_ proceder na conservação de móveis, máquinas e outros materiais;
~atender chamadas telefônicas, anotar e transmitir recados;
- preparar café, chá, sucos, agua, etc. e servir;
_ transportar volumes e correspondências; ~(c
- molhar e conservar as plantas; 5J7

{/'IJ .



- executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Fundamental- incompleto ou equivalente

CARGO: ESCRITURARIO PREVIDENCIARIO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 02

ATRIBUiÇÕES:
- executar trabalhos rotineiros no Instituto;
- operar sistemas e equipamentos de informática e digitação de dados;
- elaborar certidões;
- ter conhecimento básico da legislação atinente ao serviço público;
- cuidar de arquivos e biblioteca;
- auxiliar em trabalhos de levantamento e conferencia em geral;
- orientar, informar as partes em guichê ou balcão, executar protocolo;
- preencher livros, fichas e formulários em geral;
- elaborar dados estatísticos quando solicitado;
- zelar e responsabilizar-se pelo material e equipamento de trabalho;
- atender telefone, anotar e transferir recados;
- receber e transmitir solicitações e informações;
- arquivar toda a documentação pertinente ao segurado;
- executar serviços de bancos, fazer pagamentos, receber avisos bancários, extratos de contas
e demais documentos bancários;
- recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes,
separando-os por destinatário, observando o nome e a localização solicitando assinatura e
livros de protocolo;
- receber material de fornecedores, conferindo as especificações com os documentos de
entrega;
- executar tarefas afins;

CONDIÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a)Forma: Concurso Público.
b)Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO: OFICIAL PREVIDENCIARIO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 03

ATRIBUiÇÕES
- atender ao público, inlerno e externo, prestando informações, anotando recad0";c(

0&.



- executar serviços externos, apanhando, entregando e recebendo correspondências, fazendo
depósitos bancários e pagamentos;
- atender as chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados para obter ou fornecer
informações;
- operar microcomputadores, utilizando programas básicos e aplicativos, para incluir, alterar e
obter dados e informações, bem como consultar registros;
- arquivar processos, leis, publicações, atos normativos, documentos diversos de interesse do
instituto;
- autuar documentos e preencher fichas de registros para formalizar processos, encaminhando-
os as unidade ou superiores competentes;
- receber, registrar e encaminhar, com atenção e cortesia, o público ao destino solicitado;
- preencher fichas, formulários e mapas, conferindo as informações e os documentos originais;
- elaborar sob orientação, demonstrativos e relações, realizando os levantamentos necessários;
- secretariar reuniões e redigir atas;
- promover processos de licitações e aquisição de materiais e serviços em geral, na forma da
legislação em vigor;
- instruir os processos ou prestar informações sobre aquisição de materiais ou serviços;
- organizar e manter atualizado o cadastro da habilitação de empresas fornecedoras, para fins
de licitações;
- supervisionar os boletins de efetividade;

- coordenar, controlar, executar e conferir a folha de pagamento do Instituto;
- executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horaria de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO- AGENTE FINANCEIRO
GRUPO: DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 04

ATRIBUiÇÕES
- Atuar na gestão centralizada dos recursos de todas as fontes arrecadadas pelo Instituto;
- auxiliar na programação financeira e orçamentaria, e acompanhar a sua execução efetuando
os ajustes que se fizerem necessários;
- gerir todas as atividades relacionadas à liberação de recursos as unidades integrantes do
Instituto, visando a execução de despesas próprias e descentralizadas;
- avaliar as operações financeiras com a finalidade de identificar as que possuem melhor
liquidez;
- acompanhar e analisar a evolução dos gastos com a folha de pessoal;
- atuar no controle dos compromissos que onerem direta ou indiretamente o Instituto ( equilibrio
financeiro e atuarial), interpretando a legislação econômica fiscal e financeira do Município;
- realizar estudos visando ao aperfeiçoamento dos processos internos do órgão gestor de
Instituto;
- executar as atribuições da tesouraria (receber e guardar valores, efetuar pagamentos conferir
documentos da receita, despesa e executar tarefas afins);
- analisar o comportamento das receitas e das despesas do Instituto e de suas fontes
pagadoras;



- elaborar relatórios e emitir pareceres sobre as finanças do Instituto;
- realizar estudos de avaliação da rentabilidade financeira, das disponibilidades do Instituto;
• realizar estudos dos serviços bancários praticados no mercado;
- manter-se atualizado sobre as normas estabelecidas pelas autoridades do mercado financeiro
e de capitais;
• executar e controlar as compensações previdenciárias;
- executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO: AGENTE PREVIDENCIÁRIO
GRUPO DE APOIO ADMINISTRATIVO
PADRÃO: 05

ATRIBUiÇÕES:
- organizar, coordenar, processar e controlar todas as atividades referentes a beneficios
concedidos pelo Instituto;
- receber e analisar todos os processos de inativações e pensões;
- prestar informações aos servidores sobre o cálculo e as formas de inativações de acordo com
as normas constitucionais vigentes;
- manter registros e cadastros atualizados de inativos e pensionistas do Instituto;
- registrar e manter atualizados os assentamentos dos segurados e pensionistas, com a
documentação correspondente e o arquivo dos respectivos processos de inativações e
pensões;
- enviar ao Tribunal de Contas do Estado - TCE todos os processos de inativações e pensões;
- encaminhar para pericia médica os processos de inativações por invalidez;
- emitir planilha mensal dos proventos a serem agregados a folha de pagamento de acordo
com os processos de aposentadorias e pensões finalizados e enviados ao Tribunal de Contas
do Estado;
- promover exame, cálculo e partilha para pagamento de pensão mensal;
- expedir certidões decorrentes de seus registros e assentamentos;
- orientar beneficiários de segurados falecidos e realizar investigações socíoeconômicas para a
comprovação de vinculo de dependência;
- emitir pareceres técnicos sobre questões de natureza previdenciária;
- dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, nas matérias de sua
competência:
- proceder quaisquer diligências à residência de beneficiários, com o objetivo de verificar o
cumprimento das exigências;
- supervisionar e controlar as atividades do setor de compensação previdenciária;
- manter-se informado sobre a política previdenciária;
- referendar os atos do Presidente e Diretor relativos à sua área de atuação.
- proceder revisões e possíveis alterações referente aos proventos do quadro de aposentados
e pensionistas:
- revisão das aposentadorias já concedidas;
- manter-se atualizado sobre a legislação previdenciária:
- executar tarefas afins; ~



CONDlCÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público,
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio completo ou equivalente

CARGO: AGENTE CONTABIL
GRUPO: TÉCNICO-CIENTiFICO
PADRÃO: 06

ATRIBUiÇÕES
- supervisionar, coordenar e orientar e realizar a escrituração ou fatos administrativos;
- preparar, executar, conferir e/ou examinar os processos de prestação de contas;
- elaborar a proposta orçamentaria;
-executar o orçamento e verificar a existência de saldos nas dotações, para que as despesas
posam ser autorizadas;
- classificar as despesas de acordo com legislação vigente;
- efetuar a digitação dos empenhos, receitas, lançamentos contábeis e outros dados e
informações necessárias;
- executar o pagamento dos empenhos;
• coordenar, controlar e arquivar as guias de receita;
- coordenar, elaborar e organizar boletins de receita e despesa;
• efetuar e/ou conferir os lançamentos diários de créditos bancários, baixas de cheque emitidos
e débitos em contas, conciliações de saldos, rendimentos financeiros, controle de saldos
bancários em geral;
- informar através de relatórios, sobre a situação orçamentaria, financeira e patrimonial do
Instituto;
- executar a elaboração e fechamento de balanços, balancetes patrimoniais, financeiros de
receita, e despesa;
• elaborar e conferir os documentos e relatórios, da área contábil, do balanço e prestação de
contas anual para o Tribunal de Contas do Estado, nos prazos legais;
- auxiliar na elaboração de minutas de projetos de leis e de decretos, que dizem respeito a
área orçamentária e contábil;
- saber interpretar e aplicar a legislação vigente, acompanhar as mudanças e novas leis;
- dar pareceres, quando solicitado;
- conhecer sistemas informatizados;
- saber operar equipamentos de informática e digitar dados;
- exercer as atividades e atribuições por normas que regulamentam a profissão;
• executar demonstrativos e relatórios, exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e Ministério
da previdência;
- executar tarefas afins.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços suplementar.
RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: instrução - Técnico em contabilidade, com habilitação legal para o exercício da
profissãocomregistrono respectivoconselh~
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