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Carazinho, 18 de junho de 2010.

Excelentissimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jam§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o
083/10, desta data, 0 qual Dispoe sobre a concessao de risco de vida aos vigilantes,

para aprecia<;ao sob Regime de Urgencia.

Faz-se necessario 0 presente Projeto de Lei, atendendo solicita<;ao do

Sindicato dos Servidores e da propria categoria, que aguarda tal regulariza<;ao, prevista

no laudo Pericial anexo ao projeto.

Anexamos, demonstrativo de impacto or<;amentario e financeiro.

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL
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Dispoe sobre a concessao de risco
de vida aos vigilantes.

Art. 1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a conceder 0 percentual de cinquenta
por cento (50%) sobre 0 valor do Padrao 1 do Quadro de Servidores Efetivos, aos vigilantes do
Municipio de Carazinho, a titulo de Adicional de Risco de Vida, conforme Laudo Tecnico Pe-
ricial que e parte integrante da presente Lei.

Art. 2° 0 beneficio previsto no art. 10 desta Lei somente atingira ao servidor que
estiver no exercicio efetivo e diario da vigil~mcia, vedada outra destina<;ao ou enquadramento.

Art. 3° As despesas decorrentes da execu<;ao desta Lei, correrao a conta de do-
ta<;aoor<;amentaria propria de cada Secretaria.



Logo do Orgaol Prefeitura Municipal de Carazinho
Secreta ria Municipal da Fazenda

Data tla E;lflP()raGao;

AQPA ESTIMATIVAPE;IMPACTQ
OCria<;ao, expan<;ao ou aperfei<;oarnento de a<;ao governaillental (LC 101, art. 16)
[JDespesas Obrigat6rias de Carater Continuado (LC 101, ilrt. 17)

ORenuncia de Receita (LC 101, art. 14)oReconhecirnento ou confissao de drv;ela (LC 101, art. 29, §1°)
LC 101, art. 24

2014,2066,2150

meses 2010 2011 2012
aneiro 0,00 9.674,64 9.674,64
fevereiro 0,00 9.674,69 9.674,69 2.399333,98
marc;:o 0,00 9.674,69 9.674,69 2876.451 72
abril 0,00 9.674,69 9674,69 -477.11774
maio 0,00 9.674,69 9.674,69 20.070553 05

0,00 9.674,69 9.674,69 10.280.881,01
9.674,69 9.674,69 9.674,69 9724.955,80
9.674,69 9.674,69 9674,69 31.874.456,63
9.674,69 9.674,69 9674,69 15.588.640,00
9.674,69 9.674,69 9.674,69 31.874.456,63
9.674,69 9.674,69 9.674,69 15.588.640,00
9.674,67 9.674,69 9.674,69 42.296.589,06

58.048,12 116.096,23 .' 116.096,23 42.006.348,48
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Mednnae~do Trahahl

Definir se nas atividades desenvolvidas pelos "VIGILANTES", para 0

Municfpio de Carazinho, existe condi<;oes que possam ser enquadradas como

"DE RISCO A INTEGRIDADE F[SICA" para fins de instruir projeto de lei a ser

votado na Camara Municipal de Carazinho-RS.

A inspeg80 foi realizada no dia 18/04/2008, no perfodo das 8h e 30m in

as 12h e OOmin e das 13h e 30m in as 17h e 30min. 0 perito fez-se

acompanhar pelo Tecnico em Seguranga do Trabalho da Prefeitura Municipal

Sr. Erik Elias Manh8es. A fim de obter informagoes necessarias a elaborag80

do laudo, foram ouvidos os "Vigilantes" e/ou inspecionados seus locais de

trabalho no Municfpio de Carazinho/RS.

Na presente data, conforme inspeg80 realizada, os "Vigilantes" labora 'il

em diversos estabelecimentos da Prefeitura Municipal de Carazinho/RS.
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4.1 Descricao sintetica

Executar servigos de vigilancia.

4.2 Descricao analitica

Executar servigos de vigilancia, verificando a entrada e safda de

pessoas, vefculos e materiais;

Manter a ordem e 0 controle de acesso e frequencia de pessoas no

recinto;

Executar normas referentes a seguranga, impedindo 0 mgresso de

pessoas armadas;

Orientar e informar 0 pClblicoquando solicitado;

Atender e zelar 0 patrim6nio publico, suas dependencias, instala90es e

benfeitorias;

Efetuar rondas e inspegoes peri6dicas, observando irregularidades e

tomando medidas corretivas quando necessarias;

Executar tarefas afins.

Em alguns locais inspecionados, foi verificado a presen9a de cacetetes,
I

facoes e lanternas.
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Na atividade de manter a ordem nos recintos, os "vigilantes", correm 0

risco de hostilidades verbais e agregayoes ffsicas.

Na atividade de eXeCUy80 das normas de seguranya, impedindo 0

ingresso de pessoa·s armadas, os "vigilantes" se expoem a riscos de

animosidade das pessoas que nao seguem as normas de seguranya do local

au querem adentrar armadas nos recintos, possuindo riscos de envolvimento

em brigas com armas de fogo e armas brancas (facas etc.).

Na atividade de zelar pela patrim6nio publico tambem existe a risco de

enfrentamento ffsico com pessoas que estao danificando as instalayoes e

benfeitorias.

Na atividade de efetuar rondas e inspeyoes peri6dicas, as medidas

corretivas a serem tomadas em caso de irregularidades colocam em risco a

integridade ffsica dos "vigilantes", ja que podem defrontar-se com ladroes,

cidadaos embriagados e/ou portadores de desequilfbrio emocional portando

irregularmente armas de fogo au armas brancas.

Nas tarefas desenvolvidas pelos "vigilantes", caracteriza-se a exi

de RISCO A INTEGRIDADE FISICA DESTES, conforme aba;xo:



Quando da atividade de rnanter a ordem nos recintos, os "vigilantes",

correm 0 risco de hostilidades verbais e agregagoes fisicas. Quando da

execugao das normas de seguranga, impedindo 0 ingresso de pessoas

armadas, os "vigilantes" se expoem a riscos de animosidade das pessoas que

nao seguem as normas de seguranga do local ou querem adentrar armadas

nos recintos, possuindo riscos de envolvimento em brigas com armas de fogo

e armas brancas (facas etc.). Quando da atividade de zelar pelo patrimonio

publico tambem existe 0 risco de enfrentamento Fisico com pessoas que estao

danificando as instalagoes e benfeitorias. E quando da atividade de efetuar

rondas e inspegoes peri6dicas, as medidas corretivas a serem tomadas em

caso de irregularidades colocam em risco a integridade fisica dos "vigilantes",

ja que podem defrontar-se com ladroes, cidadaos embriagados e/ou

portadores de desequilfbrio emocional portando irregularmente armas de fogo

ou armas brancas.

Pela analise dos riscos apresentada anteriormente, pelo apurado na

inspegao realizada, pelos relatos dos "vigilantes" ouvidos e indicados no item

3 do laudo, NOSSO PARECER E QUE OS "VIGILANTES" ESTAo

EXPOSTOS POTENCIALMENTE A RISCOS A SUA INTEGRIDADE F'SICA
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ABNT (AssociaC;8o Brasileira de Normas Tecnicas)

EDITORA ATLAS S/A - SeguranC;8 e Medicina do Trabalho - Manuais de

legislac;ao Atlas- Sao Paulo; 62° ed. 2008.

CPC- C6digo de Processo Civil

Nao foram utilizados aparelhos de medi<;8o.

~~~~-----------~-------------------- -- --.-----
Avenida Flores da Cunha, 1184 Sala 206- Ed. Avenida·- Fane (54) 3329-5321 Cm'azinho-RS


