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Of. nO064/10 - GPC Carazinho, 26 de março de 2010.

Excelentfssimo Senhor

Ver. Gilnei Jarn§

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO037/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei

nO 037/10, desta data, o qual Altera escolaridade e a forma de contrataçao do cargo de

visitador e a vigencia do programa Primeira Infancia Melhor, para apreciaçao sob Re

gime de Urgencia.

Exposicao de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, em funçao de mudanças, na

forma de contrataçao e escolaridade dos visitadores do Programa Primeira Infancia Melhor

de Carazinho.
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A partir desta alteraçao, as contrataç6es, do cargo de visitador, serao

feitas atraves de estagiarios que estao cursando o ensino medio (modaiidade normal) Obl

ensino superior na area de Pedagog ia.

A presente alteraçao se da devido apontamento do tribunal de Contas

do RS e orientaç6es do Grupo Tecnico Estadual do Programa.

Com relaçao a vige!ncia, justifica-se pela prazo de contrataçao estar ex

pirando dia 10 de abril de 2010.

Atenciosamente,



PROJETO DE LEI N° 037, DE 26 DE MARÇO DE 2010.

AJtera escolaridade e a forma de contrata
çao do cargo de visitador e a vigfmcia do
Programa Primeira Infancia Melhor.

..
Art. 1° Fica alterada a escolaridade do cargo de visitador constante do Anexo

I, da Lei Municipal nO6.763/98, que estabelece a sintese das atribuiç6es, condiç6es de
trabalho, recrutamento do Programa Primeira Infancia Melhor, a saber:

"QUALlFICAÇOES EXIGIDAS:
Instruçao - Cursando o Ensino Medio, na modalidade normal (magisterio) ou Ensino
Superior na area de Pedagogia + capacitaçao especifica para desenvolvimentos das
atividades do programa com duraçao minima de 60 horas."(NR).

Art. 2° O artigo 5° da Lei Municipal nO6.763 de 09/04/08, passa a viger com a
seguinte redaçao:

"Art. 5° Ficam criados 02 (dois) cargos de Monitores e 14 (quatorze)
cargos de Visitadores, definidos no Anexo I da presente Lei. Os Monitores serao
contratados mediante contrato emergencial e sob regime do Estatuto dos Servidores
Publicos Municipais, Lei Complementar nO07/90 e os Visitadores mediante contrato
de estagio.

§ 10 A contrataçao referente ao cargo de Visitadores sera feita pela pra
zo estipulado pela legislaçao de estagios.

§ 20 A contrataçao referente ao cargo de Monitores sera pelo prazo de
1° de abril de 2010 a 31 de dezembro de 2011, podendo ser prorrogado por mais um
ano, atendendo interesse da Administraçao Municipal."(NR).

Quan
tidade
02
14

C6digo

CLT
Esta io

Cargo

Monitor Pro rama Primeira Infancia Melhor
Visitador Pro rama Primeira Infancia Melhor

Vencimen
to

573,18
510,00

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2010.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇAO DE CONTROLE E FISCALIZAÇAO
SUPERVISAO DE AUDITORIA MUNICIPAL
SERVIÇO REGIONAL DE AUDITORIA DE PASSO FUNDO

Para as contrataç6es em tela, remete-se as consideraç6es constantes do item
2.1.1, visto que encontram-se desconstituidas.

2.1.3 - CONTRA TAÇOES IRREGULARES
..

As 16 (dezesseis) contrataç6es por prazo determinado, arroladas no Modelo II,
Titulo 2, item 53 (fls. 130 eBI), autorizadas pelas Leis Municipais nas 6763/0tl e 6811108
(fls. 143 a 148), naG atenderam ao disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituiçao
Federal, uma vez que naG ficararn caracterizados casos de contrataçao de pessoa1 para
atender necessidade temponiria de excepciona1 interesse pliblico.

A Lei n° 6763/08, editada em 09/04/08, autoriza o Poder Executivo a aderir,
imp1antar e operaciona1izar o Programa Primeira Infancia Melhor, mesma materia tratada
pela Lei n° 6064/04 que resu1tou revogada pela presente (vide item 2.1.4.1). Na pnitica, o
efeito desta norma foi de autorizar novas contrataç6es de Visitadores e Monitores, agora
pelo Regime Estatutario, para um novo periodo de 1 ano, prorrogavel por mais l ano, a
partir de 01/04/2008. Na mesma linha das observaç6es constantes do item 2.1.4.1,
considera-se que a presente contrataçao vai de encontro ao preconizado pelo inciso IX do
art. 37 da Constituiçao Federal.

Pela Lei nO 6811108, a Auditada contratou 01 (um) Professor Ua

desconstituido), 01 (uma) Psic6loga e 01 (um) Tecnico Rmal com vistas ao atendimento do
Projeto "Cuidando da Terra, Cuidando da Vida", cujas caracteristicas, demonstradas na
Exposiçao de Motivos, anexo ao Projeto de Lei, permitem concluir tratar-se de necessidade
permanente e, portanto, devem as mesmas ser providas por servidores efetivos. O liltimo
concurso publico realizado para os cargos em comento foi realizado em 2004, sendo que
para os cargos de Professor e Psic6logo existem candidatos aptos a serem nomeados.

2.1.4 - CONTRA TAÇOES IRREGULARES DESCONSTITUIDAS

Os 07 (sete) atos de admissao arrolados no Modelo V, Titulo 2, item 23 (fis.
127, 128, 130 e 131), realizados atraves das Leis Municipais nOs 6064/04, 6604/07,
6763/08 e 6811/08 (fls. 132 a 134, 138, 139 e 143 a 148) naG atenderam ao disposto no
inciso IX do artigo 37 da Constituiçao Federal. Entretanto, tendo em vista que tais atos
encontram-se desconstituidos, considera-se cessada a ilegalidade administrativa, o que nao
afasta a responsabilizaçao da autoridade, nos termos legais e regimentais.

2.1.4.1 -Lei n° 6064/04

A Lei Municipal nO6064/2004 (fls. 132 a 134), autorizou o Poder Executivo a
aderir, implantar e operacionalizar o programa Primeira InBincia Melhor e efetuar a
contrataçao de 11 visitadores pelo prazo de 12 meses, possibilitando a prorrogaçao por
igual periodo.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DIREÇAO DE CONTROLE E FISCALIZAÇAO
SUPERVISAO DE AUDlTORIA MUNICIPAL
SERYIÇO REGJONAL DE AUDITORIA DE PASSO FUNDO

localidades dos distritos de Sao Bento e Pinheiro Marcado, atendendo ao convenio firmado
com a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos ..

A contrataçao que objetiva possibilitar a cedencia de pessoa1 para outra 6rgao,

que nao atenda necessidade urgente e temponiria da pr6pria Administraçao Municipal, naG
cumpre com requisito ba.sico para esta moda1idade precaria de admissao no Serviço
Pllblico.

2.1.4.3 - Leis nQs 6763/08 e 6811/08

Remete-se as consideraçi5es constantes do item 2.1.3 acima, uma vez que as
contrataçi5es de 01 (um) Visitador e 01 (um) Professor encontram-se desconstituidas.

3 - CONCLUSAO

Por todo o exposto, conc1uimos pela adoçao das seguintes providencias:

Registro

a) os 15 (quinze) atos de admissao decorrentes de Concurso Pliblico, indicados
no Modelo I, Titulo 1, item 52 (fl. 160), encontram-se em condiçi5es de registro, visto que
realizados nos termos do artigo 37, "caput" e inciso II, da Constituiçao Federal;

b) os 62 (sessenta e dois) atos de admissao decorrentes de Concurso Pliblico,
indicados no Iv10delo I, Titulo l, item 2 (fis. 157 a 159), possuem condiçi5es de registro,
sendo que a Auditada ja foi alertada no sentido de evitar a reincidencia das falhas
observadas em futuros competit6rios, sob pena de responsabi1izaçao da respectiva
autoridade competente;

c) seja concedido registro aos 02 (do is) atos de admissao efetuados mediante
contrataçao por prazo determinado, indicados no Model0 I, Titu10 2, item 52 (f1. 161), por
atenderem ao disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituiçao Federal;

d) seja concedido registro aos II (onze) atos de admissao efetuados mediante
contrataçao por prazo determinado, em vigor na data da auditoria, indicados no Model0 I,
Titulo 2, item 4 (fIs. 160 e 161), por atenderem ao disposto no inciso IX do artigo 37 da
Constituiçao Federal; devendo, contudo, ser examinado em futura auditoria tradicional o
cumprimento dos prazos contratuais;
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Negativa de Registro

e) nos termos da Sumula n° 347 do Supremo Tribunal Federal, seja negada
executoriedade as Leis nOs6763/08 e 6811108, em face da manifesta inconstitucionalidade,
bern como seja negado registro aos 16 (dezesseis) atos de admissao decorrentes de
contrataçao por pra,zo determinado, indicados no Modelo II, Titulo 2, item 53 (fis. 161 e
162), por contrariarem o disposto no inciso IX do artigo 37 da Constituiçao Fed~ral;

Admiss5es Desconstituidas

f) seja dada como cessada a ilegalidade administrativa em relaçao aos 07 (sete)
atos de admissao decorrentes de contrataçao por prazo determinado, arrolados no Modelo
V, Titulo 2, item 23 (fI. 162), em razao de ja se encontrarem desconstituidos;

Responsabilizaçao da Autoridade

g) responsabilizaçao da autoridade competente pela pnitica das irregularidades
indicadas nas letras "e" e "f', retro, nos termos do art. 132 do RITCE, combinado com o
art. 48 da Lei Estadual n° 11.424, de 06-01-2000, tendo sido realizadas 23 (vinte e tres)
admiss5es irregula:res no periodo do ST. Alexandre Andre Goellner.

E o Rellatorio.


