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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO :¥'

Of. N.o 025/13 - GPC Carazinho, 04 de março de 2013.'lc).

Excelentissimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 016/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

016/13, desta data, que Cria Cargo em Comissão e Função Gratificada na Organização

Administrativa Básica do Município e altera o Anexo 11 da Lei Municipal nO7.321/11,

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

O presente projeto de lei visa atender determinação do Tribunal de

Contas do Estado, onde é apontada a necessidade de adequação das funções de

confiança quanto á denominação e atribuições dos cargos.

Há ainda a necessidade de regularização da FC-4, que atualmente vai do

padrão 8 ao 10, passando para o padrão 8 ao 11, em função de que foi criado o padrão

11 no quadro de vencimentos dos servidores estatutários.

Quanto às alterações de vagas das Funções de Confiança, salientamos

que foram retiradas 05 vagas do FC-2 (padrão 02 ao 04) e 01 vaga do FC-4 (padrão 08

ao 11), sendo estas alocadas nos FC-3 (02 vagas), FC-5 (2 vagas) e Magistério (1

vaga), visto que temos vários servidores do quadro efetivo que desempenham

atividades de confiança e por questão de justiça, faz-se necessário a concessão de

gratificação como estímulo pelas atividades executadas. l'
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Em relação a criação do Cargo em Comissão e Função Gratificada

denominado Diretor do Setor de Compras, que foi extinto pela Lei Municipal nO

7.321/11, esse faz-se necessário para que se tenha um funcionário que se dedique

exclusivamente à direção dos trabalhos rotineiros do setor, pois hoje esta função está

sendo exercida diretamente pelo Secretário da Fazenda, o qual já possui uma grande

demanda de trabalhos para dirigir frente a referida Secretaria, que engloba inúmeros

setores.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentária e Financ

Atenciosamente,

REN O SÜSS
Prefeito

oov
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Poder/órgão: MUNiCípIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Periodo: A contar da publicaçãoRef.: Criação de um (01) Diretor do setor de compras CC 6 Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação e alterações no quadro da

FC"s, para o quadro geral, conforme relação anexo.

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente a criação de um 01 cargo de Diretor
de compras lotado na Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação. O efetivo aumento foi previsto a partir de março de 2013. O Cálculo foi
estimado para o ano 2013 (período de 01/03/2013 a 31/12/2013), incluindo vencimentos (salários), 13° salário proporcional, contribuição
patronal ao INSS de 22% e vale alimentação. O percentual apurado é relativo à Receita Corrente Liquida prevista no Orçamento - RCL para
2013 de R$ 113.082.000,00 e para 2014 e 2015 o valores estimados (com incremento anual de 10%), resultando nos valores de R$ nos

valores de R$ 124.390.200,00 e R$136.829.220,00.

Investiduras edesignações nô' .
, Espécie".. Espéi:i~da . ':;, . ~Impacto. orçamÍ\nt~río

" . ImpaCto financeiro

seriiço público' do
~ _. . - .. . . .. ~.. .

- .', . ~. •. - - ._J- -'

. '.- "

o " ::-

'.,N~~e"~<);~L:..."d~ata. .Ato e: nO .. : hweslidúr;lc Exercic:io .' Ei\ér.,lçio 'Exercício .Exercíclo Exercícío: . Exercicío .

;(~'-;,.:t'1.._--:.-r:;'"

,
2015-;R$' .

.... :;: ~.~'.,\ ;
, 2013'-'°;' • 2014:'.% .20.15~.%:. _. ,2013..,R$ ,.Z014.~R$

'. ... . • ,~ _ o.:'. "
,

Criação de Cargo - Diretor de 04/03/2013 Projeto de
42.180,65 55.678,39 61.246,22

Comnras
Lei nO xxx 0,031 0,044 0,049

'.' . Total •......' : ....i:. -:C' '.' .. ":., ' . 0,031 0,044 0,049 42.180,65 55678,39 61.246,22

..

"- ...• ,..
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PROJETO DE LEI N° 016, DE 04 DE MARÇO DE 2013.

N° de vagas
01

VALOR-R$
174,31
239,67
326,82
435,78
566,50
494,84

PADRAO
01

02 ao 04
05 ao 07
08 ao 11

Técnico Cientifico
Ma istério

Padrão
CC-6/FG-6

de Confiança - FC, privativo de detentor de cargo
de encargos de maior grau de responsabilidade

I da Lei Municipal nO 7.321/11, passa a ser o

Cria Cargo em Comissão e Função
Gratificada na Organização Administrativa
Básica do Municipio e altera o Anexo 11da
Lei Municipal nO7.321/11.

es de Função de Confiança terão as atribuições a
normais dos cargos efetivos nos quais estão
abalhos e atividades realizadas pela Secretaria ou
ssessorar os Secretários, Diretores e Chefes de

atividades relacionadas á pesquisa de preços,
le, emissão de autorizações de compras, controle
ateriais de ex ediente e de consumo.

o anterior, terá as seguintes atribuições:

nominação de Assessor de Assuntos Gerais da
estiver lotado.

A

o de Pessoal do Municipio, o cargo de provimento
er:

Arrecadação

Art. 1° Fica criado no Quadr
em Comissão e Função Gratificada, a sab

Na Secretaria Municipal da Fazenda e

Denominação I
Diretor do Setor de Compras I

,

I Art. 2° O cargo criado no artig

CARGO ATRIBUIÇOES
Diretor do Setor Dirigir e controlar as
de Compras compras e seu contro

do almoxarifado de m

':
I

Art. 3° O Quadro de Funções

!

de provimento efetivo, para desempenho
ou dificuldade, especificado no Anexo I

!
seguinte:

i QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇ

; FC VAGAS
01 03
02 04
03 08
04 04
05 10

MaQistério 03

Art. 4° As funções terão a de
Secretaria em que o servidor designado

Art. 5° Os servidores detentor
seguir citadas, além das atribuições
nomeados: Assessorar e coordenar os tr
Departamento onde estiverem lotados; a
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Departamentos nas tarefas que lhe forem propostas; responder legalmente pelos atos
praticados enquanto em atividade.

Art. 6° As despesas decorrentes da presente Lei, serão suportadas por dotações
próprias das Secretarias onde o servidor designado estiver lotado.

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário, em especial as L
n.o' 6.812/08,6.934/09 e 7.355/12.

Gabinete do Prefeito, 04 de março de 2013.

DDV
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INFORMAÇÃO N.o

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Porto Alegre, 11 de março de 2013.

466

Municlpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Ahmad Issa Rahman.

Presidente da Cãmara Municipal.
Projeto de Lei n° 016, de 04 de março de 2013: "Cria Cargo em Comissão e
Função Gratificada na Organização Administrativa Básica do Municlpio e al-
tera o Anexo 1\ da Lei Municipal nO7.321/11".
Contendo o Projeto de Lei nO016/2013 matéria que se ajusta á competência
legislativa local e legitima sua iniciativa pelo Prefeito de quem é, inclusive,
privativa e, ainda, observadas as exigências legais e constitucionais especi-
ficas, não vemos óbice a que seja apreciado pelo Plenário aos aspectos de
seu interesse público.

Solicita o consulente, através de mensagem eletrõnica, registrada

nesta DPM sob nO 15.685/2013, parecer sobre a viabilidade do Projeto de Lei nO016/2013,

de iniciativa do Poder Executivo. A referida proposição em seu artigo 1° cria o Cargo em Co-

missão de Diretor do Setor de Compras, padrão CC-6/FG-6; no segundo, defini suas atribui-

ções. No terceiro altera o Quadro de Funções de Confiança - FC, constante no Anexo 11 da

Lei Municipal nO7.321/11; no quarto artigo denomina as referidas funções de Assessor de

Assuntos Gerais de Secretaria e, no quinto, define lhes as atribuições. O artigo 6° indica as

dotações que suportarão a despesa; o sétimo contém a cláusula de vigência e, finalmente o

oitavo, revoga as leis que indica.

Passamos a opinar.

1. Inicialmente cabe referir que Constituição da República - CR defere

ao Município competência para dispor a respeito de sua organização administrativa, regime

jurídico, planos de cargos e funções e fixação dos vencimentos dos cargos públicos e valo-

res de FGs (CF - art. 30, I, V, art. 61, 9 1°, 11, IV e assim como no art. 51, IV e 52, XIII, no

que se refere ao Poder Legislativo, estes pelo princípio da simetria), respeitadas, obviamen-
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te, as normas constitucionais relativas aos servidores públicos e a legislação federal que tra-

ta da responsabilidade fiscal (LC. n.o 101-00).

Ainda, a própria CF, no art. 37, V, prescreve:

Art. 37 ...
V _ as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores
ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos
por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais minimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento.

Essa regra, princípio, vem repetida, na sua essência, no art. 20, !j4°,

da Carta Estadual e, literalmente, no art. 32.

Importante ressalva se faz no sentido de que é clara a CR quando

destina os postos de confiança, CC ou FG, para atribuições de direção, chefia e assesso-

ramento. Para que existam os postos de confiança, há necessidade de as pertinentes re-

partições internas da administração estarem criadas por lei local. Não pode haver direção ou

chefia, sem os respectivos órgãos a serem dirigidos ou chefiados. E mais, se há chefias e

dirigentes, os subalternos chefiados e dirigidos igualmente devem existir. Já para atribuições

de assessoramento, não poderá a Administração criar cargo de assessor para o exercício

de atribuições próprias de cargo efetivo, como, por exemplo, de Engenheiro e Arquiteto ou

burocráticas como de Oficial Administrativo, o que, segundo o entendimento do STF, signifi-

ca forma de burla ao princípio do concurso público.

2.
propôs, o Executivo.

De outro ângulo, a iniciativa para a matéria é privativa de quem a

3. Igualmente, integram o projeto o Demonstrativo de Impacto Orça-

mentário e Financeiro, exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal e, certamente, há previ-

Av. Flores da Cunha, 799 - <1ll'ixâ/IPolllBl:.1C!'11lFffie f'Pll3x\,
-- -- -- --- ----
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são para a criação de cargos na Lei de Diretrizes Orçamentárias com exige o art. 169, S 1°,
inciso 11,da Constituição Federal.

4. Não vemos, assim, qualquer óbice legal ou constitucional á aprecia-

ção do Projeto de Lei nO016/13 pelo Plenário pelos aspectos de seu interesse público.

São as considerações com que respondemos a consulta.

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

Av. Flores da Cunha, 799 - <WIxaN"oWlI.:.1111pFdillepJllBXl 5

SÉRGIO PIZOLOTTO CASTANHO
OAB/RS N° 58.290
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CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 016/13, que cria
cargo em Comissão e Função Gratificada na Organização
Administrativa Básica do Municipio e altera o Anexo 1\ da Lei

Municipal n° 7.321/11

Do Projeto de Lei apresentado

o Projeto de Lei visa atender determinação do Tribunal de Contas
do Estado onde é apontada a necessidade de adequação das funções de confiança quanto

á denominação e atribuições dos cargos.

Artigo 29. I. da Lei Orgânica Municipal

Art. 29 _ São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I _ criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
/I _ servidores públicos, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
111- (... )
IV - (...)

Portanto. o referido projeto é viável. pois. compete, efetivamente. ao
Executivo Municipal, na pessoa do Excelentissimo Prefeito Municipal, a iniciativa de Projeto
de Lei que disponha sobre a criação de cargo em Comissão e Função Gratificada na

Organização Administrativa Básica do Municipio.

É o parecer

Carazinho, 11 d

Igor Guerra Longo
Assessor Juridico da Mesa

I
~v. F~oresda Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
-mall camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 016/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Cria cargo em comissão e função gratificada na organização Administrativa Básica

do Município e altera o Anexo II da Lei Municipal n° 7.321/11.

VOTO
O presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia V oncellos Schlichting,Ol de abril de 2013.

Ver. dine ombilla
Pres dente e Relator

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei n° 016.13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Cria cargo em comissão e função gratificada na organização Administrativa

Básica do Município e altera o Anexo II da Lei Municipal nO7.321/11.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme parecer jurídico e DPM.

Secretário

ch1ichting ,27 de março de 2013.

Ver. Eduardo Assis
Membro

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X

Erlei Vieira X

Estevão De Loreno X

Fernando Sant'Anna de Moraes X

Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X

alto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12
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OP 056/2013
Carazinho, 09 de abril de 2013

Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 08/04/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 012/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova
redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal n06.763/08.

Projeto de Lei 016/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Cria cargo
em comissão e função gratificada na organização Administrativa Básica do Municipio e
altera o Anexo II da Lei Municipal nO7.321/11.

Atenciosamente,

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS ~r;M~

09.olj.j ;,
JLJ:44
-Ik..
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