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Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 031/17

Carazinho, 23 de fevereiro de 2017.

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO031/17,

desta data, que Dá nova redação ao artigo 3° da Lei Municipal nO7.866/14.

Exposição de Motivos:

o Projeto de Lei ora apresentado visa revisar o valor do auxílio moradia

pecuniário concedido aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil,

constante na Lei Municipal nO7.866/14, no intuito de reajustar o valor que atualmente é de R$

1.500,00, de acordo com o Indice de reajuste do IPCA.

Tal pedido justifica-se pela necessidade de atualização do valor aos profissionais

que prestam serviço no Município e que tem contribuído significativamente para a melhoria do

atendimento aos usuários.

O valor reajustado encontra.se amparado pela Portaria nO30/14 do Ministério da

Saúde, mais precisamente no ~ 3° do Art. 3°, que preceitua:

~ 3° Na modalidade de que trata o inciso 11 deste artigo, o ente federativo
pode adotar como referência para o recurso pecuniário para locação de
imóvel, em padrêo suficiente para acomodar o médico e seus familiares, os
valores mínimo e máximo de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), podendo o gestor distrital elou municipal
adotar valores superiores, conforme a realidade do mercado imobiliário
local, mediante comprovação do valor mediante 3 (três) cotações de custo
no mercado imobiliário do municrpio ou Distrito Federal.

Salientamos que, conforme informação do Setor de Contabilidade e Orçamento, a
correção monetária já foi prevista na Lei Orçamentária 2017.

Atenciosamente,

SMSfDDV
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Setor de Contabilidade e Orçamento
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Memo nº 031/2017
Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Oficio nº 008/2017 - Reajuste Mais Médicos

Prezados( as) Senhores( as):

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste informar que por ocasião da
elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017 no que se refere a
composição de custos decorrentes da Lei Municipal nº 7.866, de 30 de outubro de 2014 que autoriza o
Poder Executivo a fornecer auxflio-moradia e auxl1io-alimentação pecuniário aos médicos
participantes do Projeto Mais Médicos. foi prevista a correção monetária das despesas indenizatórias,
conforme tabela abaixo:

Beneficio N' Médicos Valor Unitário

Lei Previsto

Auxílio-Moradia 7 R$ 1.500,00 R$ 1.605,95

" - 1,

0tldf[llro de2017.
; DE~:RLI \
a Fazehda e Arrecadação

i

ADROAL
Secretário Municipal

D~ SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento

Sendo o que se esenta para o momento, colocamo~nos a disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fi er m necessários.



PROJETO DE LEI N' 031. DE 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

Dá nova redação ao artigo 3° da Lei
Municipal n' 7.866/14.

Art. 1° O artigo 3° da Lei Municipal nO7.866 de 30 de outubro de 2014, que
Autoriza o Poder Executivo a fornecer auxílio moradia, transporte e/ou vale transporte e auxílio
alimentação pecuniário aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, passa
a viger com a seguinte redação:

"Art. 3° Será concedido auxílio moradia em pecuma no valor de R$
1.605,95 (um mil seiscentos e cinco reais e noventa e cinco centavos) mensais, para
cada profissional médico inserido no programa, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês de
atividade do médico." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2017.

DDV
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182/2017

Matéria: Projeto de Lei n. 03112017
Ementa: REAJUSTE. AuxiLiO MORADIA. MAIS
MÉDICOS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA.
AUTORIZAÇÃO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE. ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller
Menezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa Legislativa, para que seja emitida
orienfaç~o técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n.
031-/2017, de 23 de fevereiro de 2017, de autoria do Poder Executivo, que dá /lova (edação
ao"at1igo 3° da Lei Municipal n. 7.866/14.

Os motivos conslam em anexo à minuta de lei apresentada_

Hà manifestação do setor de contabilidade e orçamento do
Município.

É o brevissimo relato, passa.se a fundamentar.

A competência material para a presente proposição de lei é, sem
dúvida, do Municipio de Carazinho, Visto englobar matéria local (reajuste do auxiho-
moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos), não havendo vicias,
portanto, neste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRFB').

Correta, também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo
legislativo, considerando a màtéria ser de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo (a~igo 29, inciso I, da Lei Orgânica locaI2).

Adiante.

O projeto de lei visa' reajustar o valor do auxilio-moradia aos
médicos participantes do Projeto'Mais Médicos para o Brasil, que, atualmente, é de RS
1.500,00, e passara a ser de RS 1.605,95, d~ acordo com o indice de reajuste do IPCA.

A situação apresentada se amolda as consideradas despesas de
caráter continuado e, portanto, deve possuir impacto orçamentário, demonstração da
origem dos recursos para o seu custeio e a demonstraçâo de que as novas despesas não

1 Art. 30 Compele <lOS MuniciploS
I - legislar sobre assuntos de interesse local:
~Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre.
I _ Ctiaç.~o, transformaç."lo ou exlinç:io de cargos, funções ou empregos publicos na adminlstrnçAo direla C!
autarquica ou aumento de sua rcmuneraç:io;
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afetarão as metas fiscais previstas na lei orçamentária, conforme determina o art 17 da
Lei de Responsabilidade Fiscal3

As exigências acima mencionadas, todavia. considerando as
peculiaridades do caso, merecem ser dispensadas, uma vez que há manifestação
expressa do setor de contabilidade e orçamento do municipio informando que referidas
despesas já foram prevista na LOÁ, exercicio 2017.

J. A possibilidade.dê reajuste, ademais, encontra previsão na Portana
n. 30/2014, expedida pelo Ministério da Saúde, conforme mencionado na exposição de
motivos.

Por tais razões, a matéria é viável tecnicamente.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (R ).03 de março de 2017.

Luis FERNA
Procurador d

o BOURSCHEID
oder Legislativo

3 Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado <I despesa corrente derivada de lei, medida
provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por
um pcriodo superior a dois exercidos.
~ 19Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruidos com <I
estimativa prevista no inciso Ido art. 16 c demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
92" Para eleito do atendImento do li 111, o alo será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou
aumentada nao afetará as mélas de resultados fiscais previstas no anexo referido no 9 19do art. 411

, devendo
seus eleitos linanceiros, nos pedodos segUintes, ser compensados pero aumento permanente de receita ou
peta redução permanente de despesa, . .
!i 3" Para efeilo do !i 2", considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de etiquotas,
ampliação da base de cálculo, maJoração ou cnação de lnbulo ou contribuição.
!i 4~A comprovação referida no !i 2", apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas. sem preJuizo do exame de compatibilidade da despesa com as demaiS normas do plano
plurianual e da lei de direlrizes orçamentárias
!i 511A despesa de que lrata este artigo não será executada anles da implementação das medIdas referidas no
S 2", as quais integrarão o instrumento que a cflar ou aumentar
S 6° O disposto no S 19não se aplica ás despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reaJustamenlO de
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
!i t~Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo delermlnado

,
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CO.\1ISsAo DE .JUSTI(:A I'; FINA"iÇ,\S
I'AHJo:CEH

Pal"eeel' n" O:W/20 17
I'l"Ojclo de Lei nO O:Hlli
t\Ut.OI': EXPCIlI.ivo f\lunicípnl
Ementa: I)ú non.l redllçiio :=to~lrth.:o:J" da J.,(!i l\1unLr.iprlln" i.RGW1.1.
It<:I:ltnr: .\lan:io IloppC'Tl.

..• "I{edal.ól'io
1. A 1lI<l1(;riri. em nllilli~e. de :lutorin do EXPClllivo :\'Iunieiplll. tramita IIC:-;\.[l C'm:,1

l,egi:-;lalívCl, !"loha fOl'tll::tdi' Ilrojell} dI" IRI, lendo f:01ll0 ohjt'l.ivo::t Emcntfl lH'im<l cliada .
.) .\tendendo n:-; lHlI"mH:-; C(lllsljllleiol1ai~ d(~ 11";.tllli\flÇào que disci]llinalll a matl"l"ia. o

I'l'ferido Proj(~IO tle Lei está $oh a I'e."pnn~nhilidadc dC~I.:1CUllli;;~ão par" que ~(-'J:l
eln limado o pa l'PCt'I' f;o1Jre :-ill:l legfll idndt'. GClll:- t il u(:iona Iid::tdf' e l'e{!lll1 P11ta 1ithulc.

:t .\eo:::IOU-J:;('o p:ln'('(~rjul'ídi<:(J lt5:Y201,.
Voto do H(:lawl'

I. ('onC'iui,J:;(' le~ít.imH fi iniclHliv,l dC'!;ln proposiçiio dl' leI, tendo L'1lI \'i~la se tratar de
illlerC~l'e JOCl~Je !'cr priYHti\'H do Chert' do P{ld<'1' Expculivo, não havendo \'íCIOS.

:L :--Jâo hil quaisqlH'l' indící()~di' ilegalidade /'/011 int:olltilil.ucionalidnde.
:~. Por tal nt'l,l'10, VOTt\ o Hel:llor pc In cOllslilucionalid.HIt", lef!é\lidadE' (, \'lnbilidadc do

Prf's{'IlIC Pl'oj('IO ne 1,.1'i.

l. ():-'dl'lllal~ illtl'lP':'lnlPs d;l (\Jllli!;l'iIO \'OTAI{.\l\1 DE ACOI{J)O.

Sflla dt, Heu niõc!'; ,\nl ôn' ) Líhúl'lo Hcrvi;lll, 09 de' lIlnl'ço ([(' :W I ,.

\', ,."n' OI" • '~Io",,('o l ~
Pr(,!':id(,lll~

.:,£~ekVl.do
\'iee PresioPllt{'
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CC))lISSt\o 1)1'OIWE~1 I';CO.'>/OMICI\ I'; SOCIAL

I'n n)<:c ,. n" 02G/20 I i
Pl'()j(:t.o dI' I.ei n" O;~1/1-;
AlI!.()I': r;X{'(:uli\~o;\'lunicip~1
Ementa: I),i n~\~a l'f'd<l~'HflllC) artigo :~ú'da Lei ,\IUllicíp:d n" i.1:'\G(jlJ'l
Hel:ltor: f).lIl1i(~'1\VehcI'

1..• \ nHlt~na em 11tl<ll~~(>.de :lIIlol'i:\ do Podf'l" Ex('cull\'O, In'lI11it a nc~l:-t C;l:-;<l IÁ~h.-j~.da(I\'a
!'iob n fC.ll'mn dc' ProJ(~lo do Lei, l~'lldo COlHOohjelinlll EllH'lllfl HCllllll citlldã.

2.. \tf'~lllelldo iH; IlOl"llllHoIregitlH'Jll;ll'-: rlf' Il'<lmilnçilo que dj~cjplill:'llll a lIlHit,."Í<I. I) t,(,rl'rido
ProJ£'l.o de' Lei ('Si'l "'oh n 1'(''':) 'I 'I I I I ('.-• • '- < ~ < •• 1on~a H I(:H f' (eRln Ollll!'S:IO parn CJ1U> !"pja (.llIhol':ldo
P:lI'{'('CI" sobl'(, a,c;pcclos dI' nnlC'm econômica Í:' !'iocial.

:~. .\cO:,IOll'~t' 11<II'('f'CrjUl'idico I(i!)/II

.1. ,"\doln'Mt~ () rUndHlllp.)llU do p:ll'('t~P]' da ('ollli:'::4ilO rir>.Jul'lk:l t' 1,'iJwllça;<;.

:;, ,.\r!t'lllnis, nüo ;';t~\'Pl'ili~;a imp;lcin np~;lt 1"0 nn (>(~onOl1li:l(' IW ~or:i(>(IHrI('10(,<ll.
(,. PO]' Ui! 1';1;1,;10.\'0'1'.-\ o }{plal(ll' dt' ,H:Ol'do no Proj(!l.o dI' 'l.pi.
/. OI' dt'lIlal~ iJllt;'CI'nnIP:-: d::! C'olllis .••.:lo VO'r.\Ht\.\I!)E .\('OI{!)O.

S:~l;:)dI" BP.lllliõc~ .\11101110Llhório Bpl"V;:llI. O!) de lIlflrco (/p 2011 .

.'

/,. I (,. I.Y' \P7( OI' "IflO ,Il/ Spcrel;il'i

fOMO
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PROCESSO N° OJS\oj9\ \-:\-
SIM NÃO

Alaor Galdino Tamaz X
~Anselmo Britzke X
Clayton Pereira X

DanielWeber X

Erlei Vieira X

'Estevão De"Loreno

f-ábio ZaneHi

Gian Pedrosa
Janele Ross de Oliveira
João Pedro Albuquerque

I Lucas Lopes

Luis Fernando Costa

Marcio Hoppen_
TOTAL

Presidente

x
X
X,t-- ~
X
12

Presidente,
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OI' OJ]!?017
CO~C1Zinho1/. de rn(llço de '/.017

t\}~unIO:volação de p1ojelo5

,fxcclenlissirno Scnl10r Prclei!o MUlllcipOI:,
_./~ ...

J (Onll}rli<:O!llOS o vos~o Fn:~\éllCio (~C aue eslc legislalivo, ell1 Reulla';o
c,~irnordinórlo no (ire 13/ü}!?017. vaiOu m seçuir1les projelO> de 1(;1. oriundos c:lew~ POdr-;f

["')',(;CUil'lCl, os c,lIci~ r('llOcionClOlOS nbob:o

1 PIOí0JO de t ci O?OJ)7 c!e avlo/'IO elo [".\ecu\ivo Iv"\)11;Ci[)0\. o quo! ,\lle:o o onc~O III do lei

MllnlCIIJol n° 7.]:11/11. AplovodO POIunanimidade
I. I'rOlelO de 1(::1030111 de oulorlo (~Ohecuhvo MUI)ic;ipOI. o quo! InSíilul o r51u(~O orévio de
ImrKlc1n do Vi7.1nh0l1çO clV no MUrlK:ipiQ cle Ccrozin~o c Ip.vogo C te:. lv'lunir:ipc:1 :\"

fI I,)BI1/,. Aprovado por unanimidade
] !'rojeto dc Lei O]1/l7 de ault)rl(l (Jo (Y,ecvlivo MuniCif)(]\, o quo\ Dó Il(WO rcdoçe""lo co
(;11<90)°do Lei MU~líçipo! (lo lB66! I,;. Aprovado POI unanimidade
<1.PlOle:ode tr.i ! IO/ló de culo:io (Jo ~xeclJlivo MIJJ'Iicipcl.o quol Di~D6c~oblc o obedu

1
(1

de CI~(!iIO Fspp.ôO:!lO O!ÇCHIlCn10. PlOj('to Prejudicada. aprovado par('cer irwióve!

,\ ICr'lcioscmen:r.. I 27 j;.crD
/ ÓODe Loreno

/ Prcsid8nlc

/'o, Sue [,:cc!f.onoc o Senhol
,v,itl{)r1 Scl'lmii,
f'to!cíll)fO Mu:~icipcl de CC;(llinl1o
C(1I0i',lIlI1(l. KS

~.. ,,
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LEI MUNICIPALN'B.'91. DE'4 DE MARÇODE 2017.

Dá nova redação iH) artigo 39 da Lei
Municipal 11-0 7.866/14.

DO SUL

seguinte L.ei:

Art_ 2° Est8 Lei entrõJ,em vigor na dC)t<'lde SLJ<;Ip\Jbll(~ç3C.

/) / .)
, /' (.'/:;.,
I" /,r// .~~1'- /

!!ltJldk;f/
M\ÍTO;;í'(CHMITZ
,/ Prefeito J

/
"

~.,
..-----:=i:2- ~-7

lOHI LUIZBOrES A
Secretário da A inistraçào
ODV

Registre-se e put:líque-se no Painel de
PlJblicaçfi€~ da Prefeitllr~.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO. [,iTADO DO RIO GRANDE

FAÇO SABER que o Legislêilivo 3nrOVOIJ e eu sanc~ono e promulgo a

WWW.cara7.lr.h-o.15.~0....-.bf
Avnnida FI(lf''''' dI! Cunha, 11"11&4, C"nlm

Telefone: (54) :l331.259'.1! e--m~jJ: pro'nitura@earazl:1ho.r:J.9Qv.llr

Gabinete do PreFeito. "Iti de mal'ço de 2017.

"Art. :30 Será concedido :Juxílio moradia em pecllnia no valor de R$
1_605,95 {um mil seisc;entos e cinco reais e llOventa e cinco centiwos) mensais, par'"
cada profissional médico inserido no progrdma, até o Se(quinto) dj~ títil de çada mês de

ativida{le do medico." (NR}

Art. 1" O artigo 3" da Lei Municipal nO ]',866 de 30 de outubro de 2014. que
Autoriza o Poder Executivo a fornecer auxilio moradiD, trn:l5porte e/ou vale transporle e õluxílio
alimentação pecuniârio aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para O6rasil, passa
a vlger com <l segllinlf: redaÇ;io,
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