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o Carazinho que não pára

Carazinho, 14 de junho de 2012.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 057/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n.o 057/12, desta data, o qual Cria vagas no Quadro de Cargos de Pessoal Efetivo

do Município, constante na Lei n.o 7.088/09, altera denominação do cargo de

Engenheiro e a forma de recrutamento de cargos, para apreciação sob o Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

A criação de vagas no Quadro de Cargos de Pessoal Efetivo faz-se

precisa devido a necessidade de nomeação de candidatos aprovados para os

cargos referidos no presente Projeto de Lei, sendo alguns do concurso 001/10 e

outros do concurso 001/12, que está em fase de homologação final, para assim

suprir a carência de servidores existente no quadro do Município, visando tornar a

máquina pública mais ágil, dinâmica e com mais capacidade de prestar serviço á

comunidade.

Com relação ao cargo de Engenheiro, justificamos a mudança em

razão de que a Engenharia é uma ciência bastante abrangente e que engloba uma

série de ramos mais especializados, cada um com ênfase mais especifica em

determinados campos de aplicação e tipos de tecnologia, sendo necessário assim
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especificar a área de atuação necessária para o desenvolvimento dos trabalhos do

Município, que é a Engenharia Civil.

Quanto ao cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, salientamos

que a Lei Municipal n.o 7.088/09 exige como um dos requísitos para investidura no

cargo o registro no CREA, sendo que atualmente os Técnicos em Segurança do

Trabalho possuem registro somente no Ministério do Trabalho, conforme consta no

Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato dos Técnicos em Segurança do

Trabalho do Estado, em anexo.

A forma de recrutamento também deve ser alterada para o cargo de

Técnico em Informática, incluindo o curso superior de Ciência da Computação como

uma das opções de graduação para investidura no cargo, visto que o graduado em

Ciência da Computação também está preparado para trabalhar na área da

informática.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

oov



ESTADO DO RIO GRAlIDEDO SUL

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CARAZINHO
2ª VARA CíVEL
Rua Bento Gonçalves, 151 - CEP: 99500000 Fone: 54-3330-2411

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA

Oficial de Justiça: Elange de Fátima Ávila Barcellos - Zona 1 - Foro de Carazinho

Processo nº:
Natureza:
Valor da Ação:
Impetrante:

Impetrado:

009/1.12.0003425-4 (CNJ:.0008552-48.2012.8.21.0009)
Mandado de Segurança
R$ 1.169,50 AJG
51NDITEST RS Sindicato dos Técnicos de Segurança do
Trabalho do Estado

Adv: Miriane Prestes lemes - RS/81186
Presidente de Execução do Concurso Público Municipal do
Mun. de Carazinho

O(.A.) Doutor(a) Juiz(a) de Direito MANDA ao(a) Oficial(a) de
Justiça que em cumprimento ao presente mandado proceda à NOTIFICAÇÃO da
autoridade coatora por todo o conteúdo integral dos autos. cuja cópia segue
anexa, para que preste as informações que entender necessárias, no prazo de
dez (10) dias.

Por último, dê ciência ao Município de Carazinho, na
qualidade de órgão de representação judicial da parte impetrada, nos termos do
art. 7º, 11,da Lei nº 12.016/2009.

DESTINATÁRIO(S):

1I11111111111I11111111111111111111111111111111
009/2012/93457

1III111111111111111111111111111111111111111111
009/2012/93456

Presidente de Execução do Concurso Público
Municipal do Mun. de Carazinho, impetrado
End: Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro,
Carazinho, RS, 99500-000 (na pessoa de Isolde Maria
Dias)
( ) CP ( ) CN ( ) PC ( ) NC

Município de Carazinho, terceiro interessado
End: Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro,
Carazinho, RS, 99500-000
( ) CP ( ) CN ( ) PC ( ) NC

~

u P'R - . arazinho, 11 de junho de 2012.

V
si a Keiber ockenbach,

Escrivã do Segu do artório Cível,
que assina por dem da Dra. Juíza de Direito.
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ABAIXO, O ACÓRDÃO A QUE REFERE A INSTRUÇÃO DA
PRESIDÊNCIA DO CREA-RS

Pilglna i de.s

AJ>ELAÇAo EM MA ND.<\00 1>£SEGURANÇA N" 2006.7UlO.íl29701-5iRSF==:::'b.'::.[~, =="il
RElXrOR 'De•. F«;IN,,,1ED(;AiRDANTÔNIO LU'PMANN J(rNIOR

SINDICATO I}().<; n:ÇNI«tS DE SEGt,iR"NCA DO
APELAi';TE TR.\BALHO DO ESTADO DO RIO GR"NDE DO SUL-

SINDIT~TiRS
ADVOGADO M1Wrido P",h'9$Smlie oulr""

CONSELHO REGIONAL DE ENGI ARQUITETURA E
APEL>\DO AGRONOMU DO ESTADO DO RIO GR\NDE DO SUL.

CREAiRS
ADVOGADO

MANDADO DE SEOURj\NÇA. TÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO
nSCiu.IZACÃO CúMPETENClA. ELABORAÇÃO 00 I'PRA
A prçiVa' pre-c.onstiwida, capaz de comprovar a oc-orréncia do aty c.oa10r .•.4lC eonrrár1oâ;o

"{:Edopekt magistrad-o a quo, acompanha O p6dú~o \,'cstil.mlaf, na m~hda ~n que adoc\tmefl1aç.3o
: carrea ~fJ$aU~QSesufidente para convel1cer o j~jz acerca da m~teriade fmG.
: Ccmpei:E: ao ~hnisreriQ dO' Trabalho, e Hão ,fl{..} CREA,. a fiscalização (~ aüviJ~des dQS-
: TéCJ~itús em Segurança do Trabaiho~ devendO'se! aí"a:;tado Q ato e-oatorWI1$u~tane~ado na ex.iE!.e.nc:ia
.• de regi,stfÜ.•fis>c:aHzaç:ào~ limitação ou r~:ncao ao exerCÍcIO d~funções de revt;t'tcão-.e ~~I~1fanca-do
ir.Çir.-;i1110 por eCfilCI)-s. ~ 'c:guran-ç,a ..., r 10.

IneXlste~ na [\lmnm kêgulamentadüra n" 9 d() Mjni.st~rtü de Trabalbo, ",redaç-iío á
realà;r<;.ão de e~aboração do P:PR.'\ pelos T6-cmcos em &egur&'tÇ-ado T(abalhfJ~ ~o cO'l1tnir;o~ tal
dipo~çâ() C"QnÍere eXpf{:~5arfleru.;: a PÇtS~ábmdade de a .e1~.borZtÇãodo 'PPRA Séf realizada f.-or pesw<:iS
CU'tflli: eapau.-s de desea~volver tal prog;ama

:" " •••• " •••••••••••••••• " li " li " li •••• " " li li li " li OI " " •• li " •• li " li li •• " "i~1if:NTA" " CI " " li " li " " li •• 11•• li li li li " " " li •• " " " " li li •••• " " " Il OI " •• " OI " ":

..•.......

Descm!llll1!l';;!Ot' Federal EOGARD UP1'MANN JR
.' Rela!l>r

VtSt05 e relatados es!es autos €Hl que s.ão panes a~ acúnn ~fldic.l.'Ida:., decide a .Egrég.ia .f'
-rurma do Tr-ibunal R~gtonnl Feder~! da 4'll1Regiào

1
pur uJlanàuiJade, dar prnvm.-entn a0 n,p-e-I-<),noü:;

ttnnÜ$ do relatóúo, votO:: nota$ 1~lÚgrât1Cas que ficanl fiJ1£-11-d1o parte jniegrante do pn~'.sentJ:::jnlgrrdo.
P-OliO Alegre.., 23 de maio de 2007.

J' -. ••••• li " •••••••• li li 11•••••••••••••• li li li li •••••••••• 11•• li •••••••••••••••• li •••• li li 11" •• li •••••• li •• li •••••••• li •••••• li •••••••••••••••••••••••• 11li •••• " ;o •••••• li " " " ;o II

ACÓRDÃO .: ............
..

1I1I ••••• "."II" ••••••• "" •••• a ••••••••• III1 •••• "" •••• " •••••••••• "" •••••••• "" ••••••••••••••••• lIll •••••• " •

._----------------------_._----_._----_ .....-,-----..---
00""""""10 er",'Ónioo ass;nl'lÍodigitalmenle pclo(a) lmemba.-ga<lor Ftderal EDGARD LII'I'MANN JR,
ReIàto,', <(lnl">I'",e MP n" 2.200.212001 de 14/0811001, que in,;titui••a lnfr;l~truh"'ll de Chav"S PilbliCàs
Br"",leira .ICP.Brasil, e Portaria <loTRF4R n' 195 de 16 de de2embro de 2004 (DH) de 14/1211004 pg 25). A
!Wle<lticidade00 documento pode ><, ~onferjda no SÜ<>htws:Ii""wt,!4.&'Úv.1>r/(1f4ip'oc<$\'itls.\'ef,ficllp!ap
íllfúrrml"do o códib'" ",",ifícadm I667578vlle, ,o solicitado, o c6dig<;>CRC 42944000

I" f(>l'llli!ÇÕeS ediQÍoo~isd. assinA lU'" '
Signatário (aj: EDGAR!) Al"lTON10LiPl'í\'lAA'N JtJ1'I"lOR.
N" d" Sêrie do C"f!,fiCJl<;i-;> 32303035303430353133333&353331)32

lNDJTESTRS: cidadania o tempo todo! Página 2 de 8



Data 't: Hor:i: 1I4/06tl007 11:3!' 46

APELANTE

APELAÇÃQ EM MANDADO DE SEGURJ\NÇA NO 2006,71.00.íl2970i.5iRS
RELATOR , Oés. F~déral EDGARO ANTÔNIO LlPI'MANN JÚNIOR

SINDICATO DóS TOCNICOS DE SEGUR..••NCA 00 TRABALHO DO
ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL-SINDITESTIRS

ADVOGAOO
APEI.ADO

ADVOGADO

,
~tJillrid<lP~d",,-,; ~ qulrúS
CONSELHO REGIONAL DE ENG! All.Ql.II.TETURA E AGRONOML-\ DO
ESTADO 00 mO GRANDE 00 Slj!,. CREAlRS

R""",i~Rad.ig ••es'1tiv~ro••(>f,lrq$

o lvlr./l. Juizo.[J quo e.Xilüguín n processo sem re3üll1lçik.\ do méfim por ,in-adequaçik' da via
processual deita.

DD •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: Rl:LUÓRlO ~. .

~

.. ... .
: Te.ala.se de mandado dc segurança coletiVO imJ}etrado çontra aro do Presidcnte do :
: CREMRS, com .0 fim de determinar ao CREAiRS que se absienha de pmliear qllalql!~' alI' :
: i.eh'ii:ionado iJ ex~gencH de ret!,lstrü~ a l:U: lzação. a 11miação O!j reSânção a" exefClc;t~) (e hUlÇõe.$ e :
: prevenção e seguran~a do trabalho por Tecniws de Se:güran,a do Trooalho, em parlicul,or com relaçJlo :
: à ~bbofaçâo do=?Prog,rmnas de Prevençào de Rás,çosAmbientais pre-.,,1oosna Norma Reg_tibme~11adC'ru •
: n" 9 do :1\1i"iMérlQ do Traba!ho " (tl em
~~ •••••• a ••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••• ~

lnresigil?da, a pane ímpe<rnntc inICrpô, apelaç.3(\ SUSte./lUllldoa pmpríedmie da "ia eielta
e a ltegalidaJe do mo tmpugnadQ_

j"1,!'1gamentl).

lo <) rdatori<)

Oesélnbat-gndor Feder~l EDGARO LlI'PMANN ,lI<
Relator

EÀ)CUrtleil!(l e!elr&nlro ossmado digilailJ""'ie peloja} J}~:Ulbal'gadol'1'€jJj)I'a! El}GARD L1PPMANN .IR,
itda!ur, confo,.,.roe MP n' 2.200.2i2001 de 2410E/2001, 'lllC instituiu a Inil1l-C.<Li'\lnll'adi: Chaves Pú\Jlic,c;
Brasileira • [cP.Brasil, e Pot'.aria do TRf4R n" 195 de 16 de ci<l7."m\Jro de 2004 {DJU de 24/l2b,)()4I'¥. 25). A
2utenticidade do dOCltlt'",.emo frl)(k set conferida no sd-e bJlp-s:jj\I/".i1'W trt4.sov.bdtrf4:'pi'{)cessost'vettílCllphp
iaíúrm""do (> c6;llzo vetlfih_~ 1667576\'10 t,se~"ó(ndo.oeódig" (R( DU72IA.

rnfQnnaçõ<;i; ildici<;maí~ d~w;inatura:
Sig";;láriO (a): EDOARD ANT01'<lO LIPPMAN'N JUNIOR
1't de $<'Jrie di> C<::t!ÍfiC1l4>: 32303035303430353133333835333032
!Y.lta e Hora: 04i06il0071UI: 56

APELAÇÁO EM MANDADO DE SIEGllRANÇA N° 20116.7LOQOi9iOI.5fRS

TNDTTESTRS: cidadania o tempo todo! Pagina 3 de 8



ràgl.na :3de 5

RELATOR

APELANTE
ADVOGADO

APELADO

AJ)VOGADO

~~" Fe;kntl ED(;ARD ANTÔNIO LIPPMANN.IÚNIOR
SI!'iDICATQ DOS TECNICOS DE SEGURA>"iCA DO TRABALHO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SVL-5INDITESTlRS
Mauricio Ped''1ls.~i e Out.(o~
CONSEUIO RH;1IONAL !}E ENG! ARQUTETURA E AGRONOI\1L:\. DO
E$T ADO DO RIO GRANIJE DO SVL. CREAiRS '
Rósanl~ ROOrigUl~$ Rk1"f'i"óí! 'lHJh-.os

~.aa~a •• Gas •••• a •••••• aa ••••••• S~SD.D •••••••• D ••••• S••••••• DD ••••• I••• a •••• D ••• a.a ••• ~.aD •• G.Da. .
: VOTO :. .. ...

A Lei de regênCia dQ tvbultiado de Segunmça, além de espedficar O que deve Sêr
:entendido por autorLrlo!!de coatora (sujeito pass~vQ) e ~ quem i; p()ssívei impetrar {,) .•1?Cu::damu.f,;_<
:delern.üla. larnb.ern~ que os documentos necessários a prova do aleg.ado d~vern acofnpanhar ai petição
: iniciai da ação e exceptua na hipótese de se eneonlrarem em poder de autoridade ou estabelecimento
:q\1ç se recu$e a fornecê-Ios (art. 6<:1 e parã,gm:fo único).

: N~ste feüo. eln q~.h~~e requer seja -afastadaa e..xigênçua de f~gistro~ a. f;;;c.,11iz.aç.n:o, ~
:hmitaçãü ou restrição ao e-xercicio d~- fU'floç4JeS de prevenção-e £egm:ança L!o 1nib~hoPüf Tecnic,05 de
:Segurança do Trabalhü~, vC'Jit1ca..se que a prova pré"cofistituida, capaz de comprovar a -ocoHêneía do
: a!ncoator, ao contrario do decidido pel(llll~gistr(tdo (f quo, acc~npallha o pedido vestibular, na medida
:em q~!e a (tocumOO'21çã';l carreada 'W$ autos ê suficiente pwa ç0l1Ven.c0r o j'U1Z /1cerc? di' m,mêrí/1 ,ic f,;;to,..
11 Assun. aft-Jstarla a prehminar de inadequação da 'via processnaJ eleüa.y nus tenn()& {aO an'
: 515, ~ ~;:',do CPC",~oo à l$J)illise,<lu f(u5rüQ
,,~ •• 11. .
: o preí>CtHe Inandamus op,jcii'.ra. (:üJ11~)já re.IaL'ldú, seía a atlto-rJdade (:.;Dmorrt ímpcdfda de •.
: ex-igjr re,g,isu'ü~ de riscahzaf .• ljnl!t~ ou' res;.rmgrr ü exelc\eLQ de fl.~nç-t!esde pr~l,!ençãoese-gUfat"lÇ:Pd~
: tral:ndho por Te.::nicos de Següranc;.a .do rrabi1:lho~ em panlclllar oom fe:jaçâü a e~av-oraçã.ü dos
: Pr0@1am",'l5 de Prevençào ti'.3 fl{íoc-ü-S ,'~unbiemaEs preViSIQS na Norma R{~:gt1hnncntadora n" 9- du
: i\1~n!stério d-eT mbaJhü...
• ;$us,tiÇ'nt-aa parte lmp~tranie que a NR nU 9, que instituiu {} Pfz,g.n;nna -de Pre'v'enç&"1 de
: R''''QS Amb,eotai$ • l'PIV\ .. foi ediiada P"~o i\tinisté,,,, do Tr$;llb,,_ a quem con'p"le Ibcalizill sua
: devida aplic<içãü c, laml>611, a qwm c()rnpete efetivar "" registros d"s membros da profissão. Técnioo.
:de S<egurat1Ç~do TrabfJlhc - e fiscal~zaf o c-xerdcú) profis$iona~.

: Ao'-uz~(\inda1 que nadfl nas detenninaç&es da NR n1lo 9: (ibrtg.a ~ efetivação düs PPRA.:; por
:engenhejro,. estando< ao- con~!afio> ,exp-rffiSaJuente pre'ilsio que dever-:J. ser el'€:i!'{ado pt.Jf pe:;sc.a ou
: equipe- de: pessoas Que -o empregador considere capaz de fftl.ê--Io~otll.J havendo, portt1.nto, qU1:!lqu-er
:eKi3ênci~ regu~Jamentar de dip~oOmade terceiro gnu pam a t3fefa ..
: Alega, pc,r fim, que lnexi&e bilSC legal para que o CR£A "x'j" ins.criçào do Técnico de

~ü Trabalho em ;;ell; qUadro~; P"'" que pO$;;a vi, Oi~f~;var !'l'RAs

Merece gU"f1áa " pretensao da ora ,mpetrante, SemlO Vej21l1W"

o art. 3"' da Lei n" 7.410" de 21 de novembro de 19'85, que <li;'pôe sobre li especializaç"'-'
dê Enget'.neiros e Arquitetús em Engenharia de Segur..ru;a do Trabalho, a profissão de Técnico de
Segurança 40 Trabalh" e dã ,,,,tr~s providencias. assim dispõe.

.
~ •••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••• 1 •• ~ •• 1I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

An 3~ - O ex~r_dcic da l.ltividaúT.;; de f..IJJ;-cnhcinrs f: Arq:âlf!WS na e,sJJtlcfaJi~7fiJ(, de E!l1-f.".':J;aria -de
&gnro"Jt;'i1' do TrabaUwd~fRntkriÍ í;~Tf!f[Í.'i1W em COPJ'l!iJw RI!J:[Í-ímdJ r,'c .f~gt7Thari{{. A.!'qui~tilra £

Airm-wmill, np6s n ,nzgu!nmentnçiio ti'í!:ftGl,d. l! (J d~ Uw:ko df! ..Yi:gura'J1}'o do l'ranalho. a:w$ ,(I lT'gisrJ'o
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;:"Po1'W da Justiça Fe<1el'al <1a.:fl R.egi1it) ::

nA'; JAinÍ3:t.ério do Tr.trb.aloo.

Já" o DeCfeiO n(\ 92.53<\ de 9 de abril de 1986 .•que. r6gu.l~enta a Lei ll{' 7.410,. de 21 de'
llO...•.-e:;)lOrOde:. 1985~ reza eln seus m1s. 4-D, 5"",óCl e 7 ~

Art. 4" As alift'idatk...-v ,dos Rngcrm,::iro..fõ i! Arquitetos especiu!f:arios em £.n3£nhari~ de .&gwcmç-Q dJ1
Trabn!hc J~rfl(;ltlc.jinü/m peJo CO'n$(!.I1w F"'et/ua! di; Engenharia e Ag,,:momin - CONFE.4. no praz.o .(Ii.' óf)
d'Úr:sap6~ t1 [ixat,Jio dr>s curric:uJw' di! ~111~trela lJ .'1!1ff!f' J'" (-FIo Minixtfri() da E ..ducaS"i"w. mn,,,-idr: iJ

&uetcu;a de ~!TU'lifa do Trtibcir.o - ss..',,.fT.
,4ri. 5~() e:n:rcit:.f1"J dt, t1if"t'iiladt~dt! IÚ'l~?n.heira~' e Arquitetos r.ff ee.:;pecialükuJe d~ J;:n~n}W,.jrl .rk
&gmYtro{tr da T,c.balho. di-pcr'.1k tk r~itr:;tr() no ConS-8'iha R~g;i"mmi de EngcnhaJ'Üi. Arqlo'tteMii- c
Agro"",",,, - CiI.EA.

A rl~ f"4' O ae:n.:icú~ da prqf1s.wio d~ 1f:.4Tti{.'(~ di: SegUT01r{Q
do JMIJa/h".

No que se refere ~itkiamente i1 elaboraçoo;!o l'I'RA, a Norma Regulamentadora n"
9, que estabelee.; a obrigatoriedade dadaboraçoo" implementação, por pane de todas os empregadqms
e ins1ituiçôes que oomJtam tr~anhadüres ~omc ernpre.ga-dos~ M ProgI~ma de Prevenção de Risc;os
Ambennris, di~põe, no subitem 9.3. 1.1, () que segue:

An. 60, As f'fli'$liatuws dI? l'JrnÍi:o d~ &.~Ti(r:(mçtl (lo Tral!alk..o .wrúo tf,.;.finida .••pe.ic Ministério clt, l'nilurlho,
lU) prazo mo 60 dias. após t1 jlxafão .de roSPCCtil'l() cW7ir:ulfJ escolar pejo Alini':i1irio da Et/!/í'açfl.o-. na

jOnl>:a dtJ an:i~t£}J'~ .

Ca•••~~aD ••D..a••.....•• aaa••..••••.••.. a.................••..•..•• .•.........•.......... u..~
: Da kiiura do> meoc;(}oaOOs disposiliv(}s legais. depreefloo-se qu noo rompe<le ao (REA, :
: mas, SIÜl, ao MinlsterLo do T",lnrlho. " flsca!lZllÇilo (1.15atiVIdades dos TécmC<)s em Segurança ao :
: Trahal,ho, âeveru...!(}ser ãf.astãdo o ato coator consub~.eiado na e~Ügência de registro ...f~scaltzaç'.f1f•.L :
: iünitação ou restlição aO' -e.xereficio de fl1ny5es de. prevenção -e segurnnça do trabalho por Tecnico~de :
: Segur4uça do-TrabalhQ. :. .
••• a~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••

,(;.3.1.1 . A elababo7ffçfP.~, impl~.rmmtaçil~. ~'Ji.'Dmpar.hr:l1H:,:nro i!: .ffi.')'llim;{jo da PPR.4. pDderão ,"r:U j,dtas p~/i'
&rl'fro íl.spi!-âali=ado ~"?fEngCi1harin e em .•\.Iedü:ina tio. Traiurlha - SESAfT ou pDr JU!SS'Oil ou ç'-quipJ!r.e
pc~ qU!!.ti cTli~rio da t'5lprc;?ar1cr. ~jtffil c,'.trpaZii!s dt!.áotmvob'er ti alSpv-sw nestaf.,!Jt

T~o em ."1$1"que "",,,,,,'.te """ação e"pr"s"" ilr.",)izaç-oode tal aü,idade ?ele> Técmu)s
em Segur~!lça do Trabalho _ 00 c.onirário, tal dipOslÇão confere e)(pr~,sa.'Ueme a possibilidade de a
el1l!:',of2çâo do I'PRA ser re"hzada por pes.oa~ omra;; capaz.e. de deSen'i")l",,, tal program". merece
acolhida a pretensão do ImpetJ<!me.
~e.Dw ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: !\<kmais, o fato de O CONFEA ter i"serido ()PPRA como a!Ívidade de Et>ge;nhariade :
: SCf\llr,,"'lÇ-a do Trabalho não exelui a pos.>ibílidade de os Tecnico$ de &,'S,"'unça do Trabalho ierem :
: reguhunentad.afi.~ J)Qf org5D co,mpete!lte.. as mesmas ~tribujyôes. :
~ •••••••••• D •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Por um, as Cll3las oeyem :;.ersuportada; pelo impetrado.

É" voto.

O~rnoorgador Federal EnCARO UI'PMANN JíR
Relato"....•...•....••..••...•...•••..••......•...•..•...•...•...••.•...••..•..•....•....•........•..

Do=,<> e!elrônico a>;Sina<k>digit.bnent:e pelo(a) ~bargadGr "••dérJ!l EOGARD UPPMANN .IR,
~ai<lr, ronfom", MP n- 2.200.2(1001 de 24/0812001, q"" instituiu a Infrn-eslnltt!ra de Chaves Públicas

INDlTESTRS: cidadania o tc=mpo todo! Página 5 de 3



" Pt:H1á1da justiça federal da 4' Região ..
Pâgltm 5 de '5

• __ " ,2 ..• _,'_,_ ~._.- -~_.~

Bf.a£lleiru. ICP-BJas,l, e Po.w,a do TRf4R n' 19S de \6 de de2"niliro de 2004 (DJU de 24/12120041'(;. 25) . .tI.
au'fflliCldade do documento 1"ode ser .conferida nó .il' hltp$:.'iW'VW,ftl:>.b",v.brilff4!Pfocessm;!vetllka

pnp

mf<;>nnnndo O côdig\l vffificadO' 1667517\'111 ., se $<>loc,,,,IO, (> cÓdigofR,f 1':3055663.

In(ormãÇÕêS artlcicnmg.da assinatura:
Sill'''a1"n" (aI. EOOARD ANTONlO Ul'PI\'lANN JUN10R

N' de Série 00 Lertifil:;'t.do: 323'030353'03430353138333835333032
Dala" fura: 04i06t1007IU\: 51

Fonte (copie e cole no endereço da Internet e veja diretamente no site do TRF4):
htt :/iwww.trf4 ..us.britrf4í rocessoslvisualizar documento (Jed ro. h ?local=lrf4&documenlo=

1667578&hash=aaf158d5059640053712b27cb4076915

Não satisfeito com a derrota no TRf, o CREA-RS recorreu ao
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e mais uma vez, VITÓRIA DOS
I ÉCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO DO RS, conforme abaixo

http://!HtiM.stj.gov,br/...rebstl/Processo/Ju5l;íca/fra:neimPrrm .,asp?l1lJrlTeg ••ZQ0702S7377S&P=íJ1 oQl)(lOX(lOO&l:p=51..._.. ..".~..,=,:" __ '::_"' ,~=,_~~.., ,'-= ,'".= _. ,_~,,,,_~,,,,,,,,,=__'_""" """"'''~~''''-'''C-'.'''-'"''''~'''---_ ••••••_-;-_.="'i '~"j" '"""-:0':"''''-' ':... . '" c -

r Of'Jem n p~es -I' pet;.;ões P Fa~ nOed$õ~ '£~~ ~~ ~~f~J

APENSOS; o

uF; RS REGISTRO;2007/0257377-5

S,V SUPerior
.' Trit)unal de Justiça

RECURSO ESPECIAL VOLuMES: 1

AUTUAÇÃO : 09/11/2007
RECORRENTE : £Q!tS£lHO f3L~:h.91..~~.1!Y.:!~~!~~T£T.W!!<_ E AGROtIDf,UA DO .!!!ºJ!M~P.f..QQ.

SUL'" (R[A. .
: ~ ..MQ-º~ TEQ'!K~..º.LSH1!lli:A~.QQ.J ..M.I}PJ)IOJ?1.~..~RAliOf.Q2~.:
: Min. JOSÉ DELGADO - PRIMEIRA TURMA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
_ Entidades Administrativas / Administração pública - Conselhos
Regionais de Fiscolizoção Profissional e Afins - Registro profissional

. 1.0CAUZAÇÃO; Saída pará SEÇÃO DE BAIXA em 03/03/2008
TIPO : Processo Físico

. RECORRIDO
RELATOR(A)

. ASSUNTO

PROCESSO ; REsp 1002351
~ NÚMERO

ÚNICO

I
I
I
I

8 -13:23 -PROCESSO ENCAMINHADO Â SE.;ÃO DE PROTOCOLO JUDiCIAL
'PARA BAIXA DEFINITIVA A(O) TRIBUNAL REGIONAL FEDERAl.DA

43 REGIÃO,
~03/03/2008 -13: 2 -DECISÃO TRANStT AO'A EM,JUlGADO

.04/03/2008 -18;30 -PROCESSO BAIXADO A(AO) TRiBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.
REGIAO - GUI.t, N° 2960

.. 2l/02/2008 -'01:48 -MANDADO DE INTIMAÇÃO NO. 000121-2008-CORDtT (DECISÕES
E VISTAS) COM CIENTE DO REPRES'ENTANTE DO(A) MiNIstÉRIO
PÚBLICO FEDERAL EM '18/02/2008 .6.RQUIVADO NESTA

COORDENADORIA

lNDlTESTRS: cidad,:mia o tempo todo I Página 6 de S
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RECURSO .ESPECIAL N" 1.002.351 - RS (2007102S7377-5)

RELATOR
RECORRENTE

PROCURADOR
RECORRIDO

ADVOGADO

~UN LSTROJOSÉ DELGADO
CONSELHO RE(J[ONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E
AGRONOML!< DO RIO GRANDE DO SUL - CREA
ROSANIE RODRIGUES RIVERO E OUTRO(S)
SINDICATO DOS 1ÉCNlCOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO
DO RIO GRANDE DO SUL
ANTÔNIO ESCOSlEOUY ü\STRO liOUTRO(S)

.DECISÃO

07/:'.TJ.SliMUI •••

's!rou (ti. 15]:
. COS E! SEGURANÇA DO
!l¥U'ETÉNClA. ORAÇ3.0 DO I'PRA.
~. ..~ le-iado ato coator~ao contrário
companha o p<didü Y<stibulor, na medida em que

utos e suficiente para conv1<tlCero jw'z acerca da

PROCESSUAL CIV'L REEXAME
IMPOSSffiILlDADE NA V
1. Recurso "'"'Pecial oposto
pela elaboraçâo
2. De .
vmct a ao

"ida pelo
,fu'",nharia d
~êria prova
'ilTh;"poolal não
p~1~ funçâo de
u" 071 ).
3. Reu a que se ruJ

Vistos, etc.
c,tidu-"" 'tJf~. al~n\r~

"'t.,MBALHO.f1S
A P?6't~~-" I
do decidido pelo u "
a documentação carreada
matéria de fato.
Compere ao Mi.ni&tériodo Trabalho, e não ao CREA, a fIScalização das atividades
dos Técnicos em Segurança do TmOOlho, devendo ser afastrldo o aio comor
consubstanciado oa .xillência de r,,~jstro. fisc~lizaciio. limitacão ou restricão ao
=icio de fu.ru;ões de pre\'rnçilo e segurança do traOOlho ]Xlr Técrtieos de
sef:!urnnca do lIi16a )fio.
Inexiste. na Nonoa Regulamenludora n" 9 (k, ['.1inistéIlo de Trabalho, ¥edaçiio â
realização de elaboração do PPRA pelos T,kniccs em Segurança do Trabalho: ao
contrário, Ial dipJsiç.,o confere expressamen~ a possrr>ilidarlede 3 elaboração do
PPRA ser realizada por f"'SSoas outras capazes de desen¥olver tal programa.

Aduz-se oferem aos arts. fl, ]:\'\rég)'~fo únioo. da Lei u" 1.53315J e 24 da Lei n" 5.194166.
RelatadO!<,decido.
O panoCl1lL!lfOnMdo no 3lllbito do processado rewla que a anali:;o do ap'1o tUige, para a

funnação de q\talquer conclusão, que se r""precie " pro", depositada 1I0S autos, conforme se
consl<lla na. razões desen,'Ol\-idas no ac6nMo a quo.
Tal convicção a teuho ]Xllqlie a =lusão a que cMs",n o <Íeô,,,,,, recorrido demo'eu d~ análise

do conjunto fático-probatório dos autos e o aeolllimenlo da pretemão recursal demandaria o
reexame e a ÍDversão do menciolUldo suporte, obstando a arlmissibilid"de dQ apelo as Súmula. nOs
DOCl.lm-i:'!Ito: 2G'J57.oo ~Despacho I DoolESO ¥Site C~tifí(;8j:).l)J" i5!.J2tlCT •.•'e. P3g113 ! de 1:
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,_:!jíia(("" ,.'j;flf;~;Na/;k,;::cllíj>{t

279 do STF e 07 do STJ,
A questão relativa à ativid.de exercida pelo têmi", ~m segurança do trab,lho, se ê ou MO

per.tment.e,:1 :irca de engenhill"ia do tf:lbaLho, na ibnna COlUO decidida pelo TIibullal de t)rigelJl,
oonstitl.li mméria prova~ sendo, "pois;:incompatível com ~"via egtr~it~1.da súplica excepci ~)na.l.

De f.to. ê .inadmi",ível o reexame da prova produzida nos autos, e esto.se dá. diférencinndo.", de
sua valoI:lç.ão, ~-<quand(}s~ apft'ôa a conclu..wl0 lj!le se -extrai dos eleml.'7uos prohatórios" {RTJ
31i964t cru quando se refere v-áforça dê'- com'~C\1:1odos e!€'mmlas probatóTi;JS. f...YJ!Ufre!amc;:!l"- .
(RT J 821114), situaçào es'" perfeitamente .d~qillldo 00 C2$O.

A r""'J>i'ito,0$ '~guinte. juIS,das:.REsp n" 1617,SP, RSTl l7i398~ RE,p n" (\2020.1iSP, Dl ,Ie
2010511996;e REsp n" ,n9;.0!SP, DJ de 29,t,3i9194.

Na ".ia Especial mo hâ campo pam re,i£ar entendimento de 2' Gmu assentado em pro"a A
função de tal. recurso <, apena., unificar a "pli""çõo do Jiroito r.deral, 00' lermos Ja Súmula n"
07/STJ:"a ,pretenst.1o de.simples reexame N;proffi fura e~l.W!jarerUTSQ especial".

Inqu.,stionável, purtanto, a impossibilida!Íé~ ex.me do pres<nie proc"",ado, por in!hngênci" ao

enu~~~=~:'ida Sunn ~a lk,--~,:"~~de Justica, confol1ue.~.~= I'declSoos mOll p fIOS A n" 2249 a rd,tor;,,). RE~p 6205101RS (Rei
Mm. FranCl Fah10), 6.Uí9oJR~;~l'in. FTallClS :tIcào), RES 6526WIRS (ReI. Mm
LuIZ F",,). • "p 6517241R!3~'R.l. MÍltl: ux). Resp 701 8/RS (Rel.I'u T'Qri Zo',""ckij"
Resp 6953971RS (ReL l>no. " Zav). ~ '.

Por tllJSrd. nego sego nto "O E;s oi art. 38 da loitt" 8.038,':10, .lio art 557 do CPC)
lntiIll.1çres " rias. Ptibli I III

Bra.'<ili. (D F), la ,.erembro de li !li
'" ¥i:i ~:

o~ J
.r*'./

Fonte (copie e cole no endereço da Internet e veja diretamente no site do STJ):
http://W\.w.sti.2:ov.br/webst jIProcesso/J ustica/frame impri m ir .asp ?nu mreg~2 007 02 573 775&p v=:

OI0000000000&lp=51

=:olegaTécnico (a) em Segurança no Trabalho: se você foi ou for notificado
e/ou autuado pelo CREA-RS, entre em contato com o SINDITESTRS

imediatamente para tomarmos as medidas judiciais cabíveis.

www.sinditestrs.org.br sinditestrs@sinditestrs.org.br fone/fax 51 3221-7120
iNDTTESTRS: cidadania o tempo lodo! P~gil1a 8 de 8

http://www.sinditestrs.org.br
mailto:sinditestrs@sinditestrs.org.br


CREA~RS RECONHECE VITÓRIA DO SINDITESTRS

• ~ ~i!d'
~->'

COt<SELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, AIlQUlTETURA E AGRONOMJA 00 RIO GRANDE 00 SUL. CflEA-RS
SERVIÇO PúBuço foEOEAAt. x ORGJiO * P.scAlllAÇÂO OA ENGENHARIA DAAAQUl1'ET\JRA E 0..:1..Io.GnONOl\ltA

Rua Guilh.efT!le Alves. '010. F~: (0:0:51) 332c.Zl00. CSP ~iJ5ao.vJO~,pmIOAlil'tF~. RS
www.c.fU;.r;.e-."g"bt

[ 1

r

Dá cumprimento à decisão judicial do Mandado
de Segurança n" 200ó.71 00.02970 1-5!RS.

o PR£SlDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE

ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

(Cl'ea-RS), !lO uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, ~

COnsiderando a necessidade de cumprir a determinação judicial referente

ao Processo Juõicilll n' 2006.7100.029701-5/RS, formalizada por meio do Oficio (Civel)n"

90022130.

RESOLVE:

1- Que os Departamentos de Fiscalização, Jurídico, Registro. Financeiro.

bem como as C1im<mlsEspecializadas. cumpram a obrigação de não fllwr a que se Nlere (>

acôrdão em anexo.

11- AdvirllHe aínda, que o descumprimemo do acima exp~1O poderá

ímplicar em descumptÍmenlo de decisão judicial.

III • A presente Instruçã., da Presidência pas"" a vigorar a partir desla

data,

INDITESTRS: cidadania o tempo {Odo! P:igína I de 8
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PROJETO DE LEI N.O057, DE 14 DE JUNHO DE 2012.

Cria vagas no Quadro de Cargos de Pessoal Efetivo do
Municipio, constante da Lei nO 7.088/09, altera
denominação do cargo de Engenheiro e a forma de
recrutamento de cargos.

Art. 1° São criados na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do
Município, as seguintes vagas:

CARGO QUANTIDADE PADRAO
DE VAGAS

Agente de Planejamento e Orçamento 01 TC 12
Agente de Recursos Humanos 01 TC 12
Almoxarife 03 6
Arquiteto 01 TC 01
Assistente Social 02 TC 14
Atendente de Farmácia 03 5
Atendente de Pavimentação 01 10
Biólogo 01 TC 12
Borracheiro 01 2
Chapeador 01 6
Continuo 01 4
Cozinheira 07 2
Enfermeiro 03 TC 03
Engenheiro 01 TC 01
Fonoaudiólogo 01 TC 03
Pedreiro 01 4
Quimico 01 TC 12
Recreacionista 02 4
Secretário de Escola 04 7
Soldador 01 6
Técnico em Contabilidade 01 TC 13
Técnico em Enfermagem 02 7
Técnico em Informática 01 TC 01
Telefonista 01 5

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada vaga criada
neste artigo estão descritas na Lei nO7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município de Carazinho
(Lei Complementar nO 07/90) aos ocupantes das vagas criadas através da presente Lei, assim como

'0",' ",i",ção mooiop" qoo""I"" '''9''do ",,,imo"'" oIoti" doM';;}-u



2

Art. 3° Fica alterada a denominação do cargo de Engenheiro passando a denominar-se
Engenheiro Civil. '

Art. 4° Fica alterada a forma de recrutamento para os cargos de Técnico em Segurança
do Trabalho e Técnico em Informática, passando a viger com a seguinte redação:

ODV

próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de junho de 2012.

"CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
RECRUTAMENTO:
A) Forma: concurso público
B) Requisitos: instrução - Ensino Médio ou equivalente, curso técnico profissionalizante na

área de segurança do trabalho com registro no Ministério do Trabalho.

CARGO: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

RECRUTAMENTO:
a) Forma: concurso público. .,
b) Requisitos: instrução - Curso superior completo de Analista de Sistemas, Sistemas de
Informação, Engenharia Eletro-eletrânica ou Ciência da Computação." (NR)

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