
Prefeitura Municipal
de Carazinho

Of. N.o 058/12 - GPC

I

O Çarazinho que não pára

Carazinho, 28 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

P),. :1,5 J.20J..::L
Veto Emenda Modificativa ao PL~/2012

Senhor Presidente:

No uso das prerrogativas que me confere o parágrafo 1°, do artigo 35, da
Lei Orgânica do Município, venho apor VETO à Emenda Modificativa ao Projeto de Lei n.o
025/12, contida no OP 051/2012, oriundo oesse Legislativo, haja vísta que a matéria se
trata de iniciativa exclusiva do Executivo, conforme o disposto no Artigo 31, inciso I, da Lei
Orgânica do Municipio:

"Art. 31. Não será admitido aumento na despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvado o disposto no

inciso IV, primeira parte do Artigo 29".

Ademais, a Lei Municipal n.o 5.757/02, que define as atividades insalubres e
perigosas para efeito de percepção do adicional correspondente, determina, em seu Artigo
1°:

"Art. 1° - São consideradas atividades insalubres para efeitos de percepção
do adicional previsto no artigo 95, da Lei Complementar nO07/90 - Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Carazinho, conforme Laudo Pericial. gue é parte integrante
desta Lei. as abaixo mencionadas, classificadas de acordo com o grau ..."

No laudo pericial realizado pela Empresa Aliança, que presta serviços de
Análise das Condições Ambientais de Trabalho ao Município, consta que os motoristas da
Secretaria de Saúde estão expostos a riscos de natureza biológica, compreendendo um
adicional de insalubridade de 20%, conforme anexo.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNiCiPAL
DE CARAZINHO

19 MAR ZU'1Z

GUILHERME XAVIEFl PIVA
DIRETOR EXPEDIENTE



~'

~..

" ,':

\ ,

)

EFICCIA
-X

"

!',

.~,

TéCnIca utlllzad,a

',' I'

, :.-'l,

", ,
','." .

Intensidade ou
concentra o

NA,

,'~.'.

...;.

EP!JEPC

,_O.

-Biológicos' ,

Aljemes nocivos a avaliar:
~,BiõlÓgiCos '

Atlv~ades exercidas ,_"",',
• Realizar transporte de paCientescom autóm~veis e ambulância, '

c' • Auxiliar na remoça0 do paçiente '

\. ,.

'. i~~Cl.lJS 0..:",, ,,' " ,', ' ,",,', " , '
, . "limOS' que as atividades na Secretaria de Saúde, Cargo'de' M2torista, Função de Motorista,

~:~'~i;86j)ellquadradascomo "atividades especlais'~. cónfoJ'!lleo Anexo 1'(do, Decreto ~04ll de
:"'" ",:' ",9$,'8ls que '1110 foi ,constatado Indicio de exposição anscos de natureza fisica, quilllicl!l OJI

, c" ~ca':qu. 'pela In~i1s'dade, duração e freqüência, pudessem, causar danos a saúde e
•:, ,,: " i1~de~àl,ca dotrablllhadOr CÓDIGO GFIP (O). " ' , '
"'li!' ~if#.'!.~~,",\f",:.'...._-.) ', .•... H ' :a.....'.
, , )í••'65UjPortárla 3214 NR ~S (INSALUBRIDADE) -CLT,'

, , ,",' 'insalubre' a riscos de natureza biol6gica de acordo com anexo ,1~,,adicional previsto de'20%
,~;;;?~~iio,mfnimo " ,',' , 'i' " , ,', '-'" ' <'.0

"üijlêlPaliComplementaÍ' riO0711990sulláeçllo Iv (IN$ALUBRlDAbE) ~IôSTATUT A.IO ",~,~~
, ~_. ,~inlÍ8l1Jbi'ê"ariscoS!dénatureZa biolOgica de acordo cpni Oartigo 1°, item 'l.lsubitem 'c' da 1.ei' '.: '.yj;
•.•••;.,',: ';aaicio~lprevisio d~'~Ó%OSObreovenclmentobésico do padrão 1. " " i" '.:~',;>~~F;.

, "

- ..
~,~~", ~qulnes eequlplImentos empregados:
}âff>c," ~ Veiculas Leves eCamionetes:':..••.~--'

'~':,~i~:Maté.1all-Prlmaá ~ produtos mariipl,llados:
,',' ' , , ~, Óleo'lubrificante (eventualmente) ,

l~frJ:~j~:;~~' "';~i;;i;àtiâ'D"a ' ,
""[~;1#~~: _,', " ,', ' ',' ,_, ,~k~~:r:,'A"ALl$E~AS\CONDIÇÕE~.~MBIE:NTAISDE TRABALHO,

-~1~:-.<., ")/ _' '~- - ,.' .... ;..
:;:'J'i, ' SEC ARIA: SETOR:, ,CARGO: FU ç O:
ôIi',' sal1de1, TranspoJ1eslN1otorlsta Motorista

~~:S'D:~:~rr;:~e~:::o~emanals/ QuadrO: CLT. Estatutárló ' '

~"" ) ',. Sem locai definido
,Coitdl~ do ambiente:
,_ • Sem ambiente definid~
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. Funções: Conselheiros Tute!ares
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Dados da Empresa .

Objetivo Laudo de Risco de Vida

Lei Municipal

Denúncias recebidas

Condições de trabalho encontradas

Avaliações realizadas in loco

Conclusão

Responsabilidade

Anexo 1
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Razão social: Prefeitura Municipal de Carazinho

Endereço: Av, Flores da Cunha, 1264 c Centro
CEP: 99500-000

Cidade / DF: Carazinhol RS

Fone: (54) 333 I -2699

CNPJ: 87,613,535/0001-16

Código da Atividade: 84,I I -6-00

Grau de Risco: I

Atividade: Administração pública em geral

Data da Avaliação: Julho de 20 IO

Acompanhantes: Sr, Erik Elias -Téc, em Segurança do Trabalho

Sra, SusanaCastanho Rodrigues - Conselheira tutelar

Sra, Sandra Regina Loss Carneiro - Conselheira tutelar

Sra, Fernanda Soares Dias Rodrigues - Conselheira tutelar

Sr. Anderson CassoI Dozza - Conselheira tutelar

Sra, VivaIdina Bruneto de Oliveira - Conselheira tutelar

Cargos avaliados:

Conselheiros tutelares
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Definir se nas atividades desenvolvidas pelos conselheiros tutelares do
Municipio de Carazinho existem condições que possam enquadrá-las como Risco de
Vida, para fins de instruir projeto de lei a ser votado na Câmara Municipal de
Vereadores de Carazinho.
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1. Denúncia própria criança I adolescente
2. Denúncia pais I responsáveis
3. Denúncias membros da família
4. Denúncia vizinhos
5. Denúncia associações comunitárias
6. Denúncias entidades de atendimentos
7. Denúncias autoridade policial
8. Denúncia autoridade judicial
9. Denúncia escolas
10.Encaminl1arnentos S. M. A. S
I 1.Encaminhamento CONDICA
12. Encaminl1arnento HCC
13.Denúncias populares
14.Denúncias anônimas
15.Denúncias de maus tratos
16.Denúncia agressão fisica
17.Denúncia violação I agressão psicológica
18.Denúncia abuso sexual
I 9.Denúncia estupro

20. Denúncia omissão I negligência dos pais I responsáveis
2 1.Denúncia abandono
22. Denúncia mendicância
23. Denúncia prostituição
24.Denúncia fuga do lar
25. Denúncia conduta
26. Denúncia uso de drogas
27. Denúncia cheirando cola
28. Denúncia evasão escolar

29. Denúncia ato de infrac;ionário cometido por crianças
30. Denúncia negligência no atendimento à saúde
31. Denúncia exploração no trabalho
32. Denúncia atendimento de entidade
33. Denúncia cárcere privado

~,
~-.o/

~'~'

~t9j
~~,//-'~

"""'~ ,~
~~-~
~j"
, - - ~_. ---- .. /

~~-.-.

¥~~

~~



./
,/,.-.' ,/

I\-:'-'.rei'l _::.-.\~:-,::_lJ_:;'.;J~:?}_- 4c IUH:1:?;: - (54) 3342.2780 e ?-.3';1.2.ü(}04 -lVí.m:au _ f~~){"
j~ "1, 7 ,j<o; :;. :::~;rn0~'{i;634. - J;)l.1. 02 --(5~) 3311.6826 -Passo Fundo __tt.S

Site: '.;;'¥',' .•..,v.-i.-inno~.r,üivaJ.:orn.

34. Denúncia omissão do poder público
35.Denúncia alcoolismo
36.Denúncia atentado violento ao pudor,
37.Requisição de medicamentos
38. Advertências
39. Retorno à escola
40. Encaminhamento programa de leite
41. Encaminhamento para EMEI
42. Encaminhamento para casas de recuperação
43. Encaminhamento entidades de atendimentos
44. Pedidos de informação
45. Orientações em casos de atendimentos
46. Aconselhamento pais I responsáveis
47. Depoimento no conselho tutelar
48. Abrigamento
49. Abrigo em entidade ou hotel

50. Termo de responsabilidade pais I responsáveis
51. Remoção à cidade de origem
52. Representação juizado de infância
53. Requisição de matrícula escolar
54. Requisição de atendimento médico
55. Requisição de atendimento HCC
56. Requisição de atendimento ação social i

57.EncaminJlamentos diversos
58. Encaminhamento promotor de justiça
59. Encaminhamento autoridade judiciária
60. Encaminhamento policia civil
61. Encaminhamento programas de trabalhei
62. Encaminhamento defensoria pública
63. Encaminhamento atendimento psiquiátrico
64. Encaminhamento psicólogo
65.Apreensão de objeto com criança
66. Restituição objetos com crianças
67. Notificação
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68.Acompanhamento de casos atendidos
69. Situação de risco
70.Encaminhamento A. A
7LFiscalizar tratamento de uso de drogas
72.Encaminhamento tratamento de saúde fora de Carazinho
73. Conduzir ao município de origem
74.Encaminhamento de tratamento l11édicoespecializado
75.Requisição de certidão de nascimento
76.Atendimento a infrequência cscolar
77. Conduzir a órgão de rede, pais, crianças e adolescentes
78. Correspondências expedidas
79. Correspondências recebidas
80.Desabrigamento

81.Encaminhamentos a programas de rede
82. Conduzira atendimentos de rede
83.Visitas domiciliares
84. Ofícios recebidos
85. Oficios expedidos
86.F1CAI

87.Requisição certidão de óbito
88.Representar na D. P.

89.Entrega aos pais com recebimento e advertência
90. Conduzir exame de conjunção
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o Conselho Tutelar do Município de Carazinho compõe- se de 5
conselheiros - Susana Castanho Rodrigues, Sahdra Regina Loss Carneiro, Fernanda
Soares Dias Rodrigues, Anderson Cassol Dozza e Vivaldina Bruneto de Oliveira, além
dos motoristas que os transladam os mesmos até aos locais denunciados, muitas vezes
servindo como proteção, já que geralmente os motoristas acompanham os conselheiros
até as abordagens propriamente ditas.

Suas ações são direcionadas a comunidade, escolas (realização de
fICAI - Ficha de Aluno Infreqüente - realizando atendimentos nas residências dessas
familias, a fim de garantir o retomo do aluno à escola), hospitais, denúncias diversas
(anônimas), dependentes químicos, polícia civil, DPCA, orientação a pais e/ou
responsáveis, remoção a cidade de origem da criança e do adolescente (realizando
viagens de curta, média e longa distâncias, 'até mesmo para outros estados como já
ocorrido em uma situaçâo onde o menor foi deslocado até Minas Gerais (MG),
representação judicial e ao Ministério Público, encaminhamentos a programas
assistenciais e serviços de atendimento médico no município e fora deste, abrigamentos
de crianças/adolescentes em situações de risco (abuso, fisico e emocional, negligência e
abandono total).

Em algumas situa~ões, pessoas agridem fisicamente os conselheiros,
além de recorrentes xingamentos, e ameaças'-pesadas, principalmente nas "abordagens
com os adolescentes "drogaditos" que os ameaçam com armas" de fogo, sendo
necessário o registro de ocorrência e o acionamento da policia para escolta.

Em anexo - Pág. :22-seguem algumas cópias de ocorrências policiais
que se fizeram necessárias em abordagens realizadas pelos conselheiros tutelares.
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Durante a abordagem, a conselheira Sandra ligou para o Hospital, na ala
psiquiátrica para solicitar atendimento aomenor infrator. Pudemos observar durante a
ligação que há um freqüente contato entre as partes, nos provando que os conselheiros
estão sempre realizando atendimentos nesse ambiente e conseqüentemente
cncaminhando até os locais necessitados,

Caso 1 - No dia 22qª Julho de 2010, às 15 horas e la minutos,
acompanhamos as conselheiras tutelares Vivaldina Bruneto de Oliveira e Sandra Regina
Loss Carneiro nwna abordagem in 'loco paia atendimento de denúncia de um
adolescente foragido da polícia viciado em crack, no qual a Juíza solicitou aos
conselheiros para que realizassem um Plano de Atendimento Familiar, com a finalidade
de reabilitá-lo,

'. - f'
, 1.

f.", ,( .,-
f-i k~.
J; ',,:

Caso 2 - No dia 22 de Julho de 20 I O, às 16 horas, acompanhamos as
conselheiras tutelares Vivaldina Bruneto. de Oliveira e Sandra Regina Loss Carneiro
numa abordagem in loco para 'atendimento de denúncia de negligência, O fato se deu em
uma residência onde encontrà-se um póço negro aberto, causando perigo de queda à
várias pessoas que passam pelo locaL A denúncia provém de vizinhos, que alertaram
para o risco, baseado na proprietária da residência que possui crianças pequenas que
brincam no locaL Além do risco de queda existente no local, também pudemos observar
o ambiente sujo, com lixo jogado no chão e sem nenhuma condição de higiene para o
espaço destinado às crianças,
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Pela análise apresentada aeima, ajJurada na inspeção realizada no dia 22 de

Julho de 20 IO e pelas condições apresentadas no item 4 c Condições de Trabalho

Encontradas eonélui,se que os conselheiros tutelares, bem como os .motoristas, FAZEM"
fJUS ao direito do adicional de Risco de Vida, t
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~iOI1iCe Foiatto
Técnica em Segodo Trabalho

Reg. RSI 7996
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Gu,;tavo Adolfo Ffd-reira

Médico ido Trabalbo ' ,cRM 15265
MTE: ro,

'---,
I
I
j
"

/
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Cleber Femeda
Técnico em Sego do Trabalho

Reg. RSI 003887.3

o presente Laudo de Risco de Vida foi "elaborado e desenvolvido pela empresa

I'NWOVATIVA, Medicina e Segurança do T.rabalho, sendo que o acompanhamento e todas as

medidas necessárias para implantação do mesmo são de exclusiva responsabilidade da

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO.

AVALIADORES:
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