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OI- n' 151/15 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 054/15

Senhor Presidente:

,',

Carazinho, 08 dé'maio'de 2015,

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
054/15, desta data, que Cria cargo de Técnico em Edificações no Quadro de Pessoal

Efetivo do Município.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, em virtude da necessidade de

criação do cargo de Técnico em Edificações, vísando a nomeação de servidores com

curso técnico profissionalizante na área de edificações. para exercer atividades de

fiscalização com respeito a aplicação das Leis Municipais pertinentes ao Côdígo de

Obras e Edificações, Parcelamento de Solo, Plano Diretor, entre outras, além de realizar

vistorias para a expedição de "habite-se", e demais atribuições constantes no projeto de

lei competente, visando assim obter maior eficácia e agilidade na prestação dos serviços

junto a Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras públicas.

Salientamos que o cargo está sendo criado com o intuito de inclusão do

mesmo no próxim<?concurso a ser realizado, no corrente exercício.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financei o.

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNIClplO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentario-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimento ao disposto nos Artigos. 15, 16, inciso I. e 17, da Lei
Complementar 10112000 e. considerando as metas e prioridades aprovadas na lei Municipal nO7.875- LDO 2015, observado o disposto na Lei Municipal nO7.914-
LOA 12015. emitlmos o presenle parecer, considerando os dados:

Poder/órgão: MUNIClplO DE CARAZINHOI SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS
Periodo: A contar da publicação da LeI.
Ref.: Criação de cargo e posterior nomeaçAo de dois servidores: 02 (dois) Técnico em Edificação.

Investiduras e Espécie do ESpécie da Impacto .orçameiltãrlo Impacto flnanc~lro
desfgnaçO:Gs no serviço
público

Nome Oata Ato e na Investidura Exerclclo ExórcIcIo Excrcicto ExercIclO Exerclclo Exerclclo
, . . .2015~% 2016- % 2017.%, 2015 -R$ 2016- R$ 2017- R$. .

(02) Técnico em Edificaçao 07/05/15 Lei Decreto 0,00 0,001 0,001 0,00 73.695,40 81.064.94
Municin:ll

Total 000 0001 0001 000 73.69540 81.06494

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da Criaçao e posterior nomeaçao de dois servidores para os cargos de 02 (dois' Técnico em Edificaçáo .0 cálculo
foi efetuado para 12{doze) meses no exerclcio de 2016 , 13° salario, 113 de férias e oontribuiçaocom previdência (22%). O percentual apurado é relativo à receita
corrente liquida com projeç6es para 2016 de R$: 157.087.788,00. para 2017 de R$172.796.566,80.

8__~u.~-LJ -
'~AmâblleT. Trentln Vanin

Agcnt1l P1.,nej e Or'çomento
CORECON O"92.()

Carazinho, 07 de Maio de 2015.

, JfliJdOO
João C;{; Martins Pedroso
Secretário d. Pazmdo e Arrecndaç1lo



PROJETO DE LEI N" 054, DE 08 DE MAIO DE 2015.

Cria cargo de Técnico em
Edificações no Quadro de Pessoal
Efetivo do Município.

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Município, o seguinte cargo:

N' DE VAGAS CARGO I PADRAO CODIGO
02 Técnico em Edificacões I 10 AT-04-08-1 O

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no
artigo 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.' 07/90) aos ocupantes do cargo criado através da
presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento
efetivo do Município.

Art. 4° Fica acrescido o cargo criado no artigo 1° ao Grupo de Atividades IV.
GRUPO AUXILIAR TÉCNICO, do Anexo I da Lei Municipal n' 7.088/2009. com suas
alterações.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito. 08 de maio de 2015.

REN OSÜSS,
Prefeito.
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ANEXO I

CARGO: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
GRUPO: AUXILIAR TÉCNICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Exercer a fiscalização com respeito à aplicação das Leis Municipais

pertinentes ao Código de Obras e Edificações, Parcelamento do Solo, Plano Diretor e
afins.

b) Descrição analítica:
• fiscalizar as obras públicas, concluidas ou em andamento, demolições,

terraplenagens, parcelamento do solo, colocação de tapumes, telas, plataformas de
proteção e as condições de segurança das edificações:

• fiscalizar o cumprimento das Leis Municipais, principalmente o Código de Obras e
Edificações, o Plano Diretor e o Parcelamento do Solo;

• emitir notificações, lavrar autos de infração e expedir multas aos infratores da
legislação urbanística municipal;

• fiscalizar serviços de obras, ampliações e reformas de instalações de água e esgoto
(cloacal e pluvial), bem como a abertura e fechamento de valas da Companhia
Riograndense de Saneamento - CORSAN;

• notificar ou embargar obras em que haja desconformidade com as plantas
aprovadas;

• verificar denúncias e liberar embargo;
• reprimir o exercício de atividades desenvolvidas em desacordo com o estabelecido

na legislação urbanística municipal, as edificações clandestinas, favelas e os
agrupamentos semelhantes que venham a ocorrer no âmbito do Município;

• efetuar fiscalização de loteamentos, calçamentos, muros e logradouros públicos;
• efetuar vistorias em obras para verificar Alvarás de Licença de Construção;
• acompanhar o andamento das construções autorizadas pela prefeitura, a fim de

constatar a conformidade com as plantas aprovadas;
• efetuar vistorias para conferir se o alinhamento referente à obra cumpriu o projeto

aprovado:
• realizar vistorias para a expedição de "Habite-seft

;

• lavrar autos de infração e comunicar ao setor competente sobre as irregularidades
encontradas nas obras fiscalizadas;

• definir a numeração das edificações, a pedido do interessado;
• organizar arquivo técnico;
• elaborar relatório de fiscalização;
• participar de programa de treinamento, quando convocado;
• orientar os contribuintes e os profissionais quanto ao cumprimento da legislação;
• apurar as denúncias e elaborar relatório sobre as providências adotadas;
• executar tarefas afins.
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CONDIÇOES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime

suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: concurso público
b) Requisitos: instrução - Ensino Médio ou equivalente, curso técnico profissionalizante na

área de edificações, com registro no CREA.
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