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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Of. N.o019/13 - GPC Carazinho, 08 de fevereiro de 2013.

•

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Otto A. Gehardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 012/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 012/13, desta

data, que Dá nova redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6.763/08, para apreciação sob Re-

gime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o projeto de lei em epigrafe tem como objetivo alterar a forma de recrutamento para o

emprego público de Visitador do Programa Primeira Infância Melhor, tendo em vista que atualmente a

maioria pos ocupantes do referido emprego são contratados sob forma de estágio e há apontamento do

Tribunal de Contas do Estado quanto a essa forma de contratação.

Assim, como foram convocados todos os aprovados no Processo Seletivo 001/12 para o

emprego em questão e as vagas não foram preenchidas, após a aprovação do presente projeto de lei,

será realizado Processo Seletivo Simplificado para provimento de vagas, conforme minuta constante na

página da web do Programa primeira Infância Melhor.

Há ainda a necessidade de adequação dos vencimentos percebidos pelos cargos de

Monitor e Visitador do Programa, pois como o reajuste dos vencimentos para o cargo de Monitor é ba-

seado na reposição geral anual percebida pelos demais servidores do Municipio e o reajuste anual do

cargo de Visitador é baseado no Salário Minimo Nacional, esse ano os vencimentos do cargo de Visi-

tador ultrapassaram o de Monitor, o que é inaceitável, visto que entre as atribuições do cargo de Moni-

tor está capacitar e orientar o trabalho desenvolvido peios Visitadores.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

OSÜSS,
Prefeito.

DDV



"

-,

ANEXO I

CARGO: Monitor do PIM

ATRIBUiÇÕES:
- promover as vias não formais de desenvolvimento integral da criança na comunidade;
- sensibilizar os integrantes da comunidade quanto à necessidade de proporcionar às crianças
um desenvolvimento melhor;
- participar dos cursos de formação e atualização propostos pela Coordenação Municipal do
Programa;
- cumprir com as tarefas solicitadas pela Coordenação Municipal;
- participar de levantamento e diagnóstico relativos à população de área abrangida pelo
Programa;
- capacitar e orientar o trabalho dos visitadores que atuam diretamente com as crianças e
famílias;
- preparar um plano de metas que permita aos visitadores desenvolverem suas tarefas de
forma exitosa;
- supervisionar e assessorar o trabalho dos visitadores;
- avaliar em um primeiro nivelo resultado do trabalho alcançado com as crianças;
- mobilizar os recursos da comunidade em apoio ao trabalho dos visitadores;
- realizar funções de visitador para vivenciar de maneira direta as particularidades e
peculiaridades deste trabalho;
- distribuir seu tempo de maneira eficaz para acompanhar os diferentes aspectos do seu
trabalho;
- articular, informar e atualizar a rede de serviços do Programa no Município;
- consolidar os dados obtidos bimestralmente;
- outras atividades afins.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Processo Seletivo Simplificado
b) Requisitos: Instrução: Nível superior completo ou em curso nas áreas de Educação, Saúde
ou Serviço Social + capacitação especifica para desenvolvimento das atividades do programa,
com duração minima de 60 horas.
Carga horária de 30 horas semanais
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CARGO: Visitador do PIM

ATRIBUiÇÕES:
- pessoa que realiza o trabalho diretamente com as famílias;
- tem como função fundamental orientar as familias para que realizem as atividades de
estimulação do desenvolvimento das crianças;
- orienta-as para que dêem continuidade às ações, visita as casas e controla a qualidade da
realização das ações educativas e os resultados alcançados pelas crianças;
- cada visitador será responsável pelo trabalho com 25 famílias;
- cada grupo de 10 visitadores receberá a coordenação de um monitor;
- realizar visitas domiciliares em locais e logradouros públicos e privados relacionados ao
Programa PIM;
- registrar informações em formulários, documentos, relacionados com as atividades do PIM;
- realizar atividades grupais envolvendo as famílias;
- registrar o mapeamento de áreas de risco social;
- promover ações de prevenção;
- identificar áreas de risco social;
- consolidar os dados obtidos trimestralmente;
- outras atividades afins.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Processo Seletivo Simplificado
b) Requisitos: Instrução: Ensino Médio completo ou em curso na modalidade normal
(magistério) + capacitação específica para desenvolvimento das atividades do programa, com
duração mínima de 60 horas.
Carga horária de 40 horas semanais



PROJETO DE LEI N° 012, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

Dá nova redação aos artigos 4° e 5° da Lei
Municipal nO6.763/08.

Art. 1° Os artigos 4° e 5° da Lei Municipal n° 6.763/08 que Autoriza o Poder
Executivo a aderir, implantar e operacionalizar o Programa Primeira Infância Melhor, passam a
viger com as seguintes redações:

"Art. 4° Visando o excepcional interesse público, para dar continuidade ao
Programa Primeira Infância Melhor - PIM, o Poder Executivo cria no Quadro de Pessoal
do Municipio de Carazinho, os seguintes empregos públicos:

Quantidade Denominaçâo Vencimento - R$
02 Monitor do Programa Primeira Infância R$ 750,00

Melhor
14 Visitador do Programa Primeira Infância R$ 700,00

Melhor

Parágrafo único. O salário básico do Visitador do PIM não poderá ser
inferior ao Salário Minimo Nacional, na hipótese de ocorrência, este será pago na forma
de abono.

Art. 5° As atribuições, requisitos e carga horária pertinentes aos empregos
públicos criados no artigo anterior estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante
desta Lei.

~ 1° Aplicar-se-á o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT aos
ocupantes dos empregos públicos criados através da presente Lei.

~ 2° Fica assegurada a permanência dos estagiários na função de Visitador
do PIM, até a admissão dos candidatos aprovados em Processo Seletivo Simplificado."
(NR)

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais
nOs7.140/10 e 7.405/11.

Gabinete do Prefeito, 08 de fevereiro de 2013.

DDV



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente ao reajuste Salarial para profissionais
do Programa Primeira infância Melhor da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância, para o ano de 2013, conforme relação anexo. O efetivo
aumento foi previsto a partir de março de 2013. O Cálculo foi estimado para o ano 2013 (período de 01/03/2013 a 31/12/2013), incluindo
vencimentos (salários), 130 salário proporcional, contribuição patronal ao INSS de 22% e vale alimentação. O percentual apurado é relativo à
Receita Corrente Liquida prevista no Orçamento -RCL para 2013 de R$ 113.082.000,00 e para 2014 e 2015 o valores estimados (com
incremento anual de 10%), resultando nos valores de R$ nos valores de R$124.390.200,00 e R$136.829.220,00.

InvêstidiJrase designliçõesno . .1 .. Espécie" ,Esp'ééie da
ImpactoorçameJitárlo

Impacto fimmceiro

serviço públiCo
CIo
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, Nome. " 'Pata ",to e nO. ,lnve';i1dura' Exércicio Exercícío Exercicio Exétcicio ExercíciO ,Exercicio

... ,' .. .. '
. '; . ',,'.',0" . 2013-%' 2014 -% 2015'~% 2013 -,R$ '2014 - R$ 2015 - R$

Reajuste Salarial
08/02/13 Projeto de

51.119,77 74292,75 81.722,03

Lei nO 012 0,05 006 0,06

, "'..Total': . ~i"";'~ " " : i . ,',> .'..' , ..~, , ,','; ..:: .. 0,05 0,06 0,06 51.119,77 74.292,75 81722,03

"'"

, .. , .

poder/órgão: MUNiCípIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Periodo: A contar da publicaçãoRet.: Reajuste Salarial para profissionais do Programa Primeira infância Melhor para Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância, para o

ano de 2013 , conforme relação anexo.

Prel, Munidpal de Carazinho
Secretaria de Administração

Cofre!!IOndêIllia Horário Rubrica
~Çf.1l1DA j ~ J.'

\

Carazinho, 22 de Fevereiro de 2013
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N" 012/13, que dá
nova redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6.763/08

- - - --..... '.

Do Projeto de Lei apresentado

,.,,,~~;-.~
_ ..';'~:-.:

o Projeto de Lei visa alterar a forma de recrutamento para o
emprego público de Visitador do Programa Primeira Infância Melhor, tendo em vista que
atualmente a maioria dos ocupantes do referido emprego sâo contratados sob forma de
estágio e hâ apontamento do Tribunal de Contas do Estado quanto a esta forma de

contrataçâo.

Artigo 29, I, da Lei Orgânica Municipal
Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
1_ criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
,,_ servidores públicos, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria;
111-(...)
IV - (...)

Portanto, o referido projeto é viável. pois, compete, efetivamente, ao
Executivo Municipal, na pessoa do Excelentissimo Prefeito Municipal, a iniciativa de Projeto
de Lei que disponha sobre a alteraçâo na forma de recrutamento para o emprego público de
V,sitador do Programa Primeira Infância Melhor e a necessidade de adequaçâo dos
vencimentos percebidos pelos cargos

Ec o parecer.

Carazinho, 11 . março de 2013

haga~g'
Pr curador Geral do Legislativo

Igor Guerra Longo
Assessor Juridico da Mesa

I
Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov,br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Porto Alegre, 19 de março de 2013.

INFORMAÇÃO N.o 565

Interessado:

Consulente:

Destinatário:

Assunto:

Ementa:

Municfpio de Carazinho/RS, Poder Legislativo.

Ahmad Issa Rahman, Departamento de Informática.

Presidente da Cãmara Municipal.
Projeto de Lei n° 012, de 08 de fevereiro de 2013: "Dá nova redação aos ar-
tigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6.763/08."
Adequada a matéria de que trata o Projeto de Lei nO012/13 á competência
legislativa do Municipio e regular sua iniciativa pelo Prefeito, sendo sua fina-
lidade a criação de empregos cuja consequência será aumento da despesa
de pessoal, estando anexado o demonstrativo de impacto orçamentário e fi-
nanceiro não vemos óbice á sua tramitação e apreciação pelo Legislativo.

Solicita o consuiente, através de mensagem eletrônica, registrada

nesta DPM sob nO13.494/2013, parecer sobre o Projeto de Lei nO012/2013, de iniciativa do

Prefeito, que propõe alterar os artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO 6.763/08, declarando como

justificativa da proposição o seguinte principal argumento:

O projeto de lei em eplgrafe tem como objetivo alterar a forma de recruta-
mento para o emprego público de Visitador do Programa Primeira Infãncia
Melhor, tendo em vista que atualmente a maioria dos ocupantes do referido
emprego são contatados sob a forma de estágio e há apontamento do Tri-
bunal de Contas do Estado quanto a essa forma de contratação.

Passamos a opinar.

1. Não há restrição à tramitação do Projeto de Lei nO012/2013, por-

quanto ajustada a matéria de que trata à competência legislativa local, pois é evidente o in-

teresse local. De fato, está entre as consequências da autonomia administrativa do Municí-

pio a regulação de sua estrutura administrativa no que se inclui, por certo, a criação de car-

gos, empregos e funções para o atendimento de suas atribuições.
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1.2 De outro ângulo, em se tratando de matéria estatutária a iniciativa do

Executivo é regular, posto que lhe é privativa como prevê o art. 61, inciso 11,letra "a", da

Constituição Federal.'

2. O projeto que se propõe a criar dezesseis empregos, sendo dois de

Monitor do Programa Primeira Infância Melhor e quatorze de Visitador do Programa Primeira

Infância Melhor, está acompanhado do "Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financei-

ro", exigência do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3. Não há, como se vê, é como concluímos, qualquer óbice legal ou

constitucional a que o Projeto de Lei nO012/2013 seja apreciado pelo Legislativo pelos as-

pectos de sua conveniência e interesse público.

4. Observamos, finalmente, que no Anexo I onde constam as atribui-

ções e a forma de recrutamento os empregos estão identificados como "CARGO" e não em-

prego, o que sugerimos alterar ou por mensagem retificativa do Executivo, ou por emenda

legislativa.

É a informação.

BARTOLOMÊ BORBA
OAB/RS N° 2.392

ARMANDO JOÃO PERIN
OAB/RS N° 5.859

1 Art. 61. [...]
910 _São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:

I _ fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento

de sua remuneração;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Projeto de Lei nO012.13

Autor: Executivo Municipal

PARECER CiDlllra Munkipal deC•• ~u~o E
APROVADO ~ u.

Na e."

Ementa: Dá nova redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6.763/08.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme parecer jurídico e DPM.

chting ,27 de março de 2013.

~t4~'- ,i~. ,

Ver. Márcio Hoppen /;
Secretário

Sala de Reuniões Artêmia Vasconc

Ver. Eduardo Assis
Membro

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 012/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Dá nova redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal nO6.763/08.

VOTO
o presente Projeto de Lei está apto a ser incluido na Ordem do dia.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting, 01 de abril de 2013.

Av.Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 171 - Fone PABX:(54) 3330 2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO- RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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PROCESSO N°: o.2..ilo;W.l .!-3
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X
Erlei Vieira X
Estevão De Loreno X
Fernando Sant'Anna de Moraes X
Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orion Albuquerque X
Olto A. Gerhardt Neto Presidente Presidente

Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla X
TOTAL 12
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OP 056/2013

Assunto: Aprovação de Projetos

Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal:

Carazinho, 09 de abril de 2013

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 08/04/2013, aprovou por unanimidade os seguintes projetos de lei,
oriundos desse Poder Executivo, os quais relacionamos abaixo:

Projeto de Lei 012/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Dá nova
redação aos artigos 4° e 5° da Lei Municipal n06.763/08.

Projeto de Lei 016/13 de autoria do Executivo Municipal, o qual Cria cargo
em comissão e função gratificada na organização Administrativa Básica do Municipio e
altera o Anexo II da Lei Municipal nO7.321/11.

Atenciosamente,

r
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Renato Suss
Prefeitura Municipal de Carazinho
Carazinho, RS ~r,;d;9~
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