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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n.o 028/13 - GPC

Excelentissimo Senhor,
Ver. alto A. Gerhardt Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 017/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 08 de março de 2013.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei
n.o 017/13, desta data, que Cria vaga no Quadro de Pessoal Efetivo do Centro de
Assistência e Prestação á Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, para
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se a criação de uma (O 1) vaga para o cargo de Escriturário,
para suprir as necessidades de atendimento junto ao CAPSEM, visto que houve um
aumento considerável de segurados, somando em torno de 3.000 entre titulares e
dependentes, ocasionando assim um volume maior de tarefas, frente a realização de
conferências e conciliações, além de muitas exigências legais e estatutárias, que
envolvem tempo de execução.

A vaga em questão será provida através da nomeação de candidato
aprovado no concurso do CAPSEM em vigor.

Anexamos cópia da Ata na 468/2013 do Conselho Administrativo do
CAPSEM e demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

o SÜSS,
Prefeito.

DDV
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro - 2013

Eu, JAIR ROSA DOS SANTOS, ordenador de Despesas desta Autarquia, no
uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
recursos para a execução da (s) ação (ões), cUJo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documento,

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contrana(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal

Carazinho 06 de março de 2013.
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Estado do Rio Grande do Sul
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PROJETO DE LEI N° 017, DE 08 DE MARÇO DE 2013.

Cria vaga no Quadro de Pessoal Efetivo do
Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos
Servidores Municipais - CAPSEM.

Art. 1° Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do
Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, a seguinte
vaga:

N° de vagas
01

Denominacão
Escriturário

Padrão
7

Parágrafo Único. As especificações do cargo, contendo a síntese dos deveres,
atribuições sintética e analítica, condições de trabalho geral e especial, grupo, padrão, forma
de recrutamento e requisito, serão idênticas às dos servidores municipais, constantes na Lei
Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de
Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes da vaga criada através da presente
Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do
Município.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações
orçamentárias do CAPSEM.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de março de 2013.

DDV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av. Flores da Cunha, 799
99600-000 - CarazinhofRS

Of. n.o 048/13 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Complementação de impacto PL 017/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 27 de março de 2013.

Com referência ao Projeto de Lei n.o 017/13, que Cria vaga no Quadro

de Pessoal Efetivo do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores

Municipais - CAPSEM, solicitamos a essa Egrégia Casa a complementação do

impacto orçamentàrio e financeiro alusivo a despesa criada.

Atenciosamente,

Prefeito

DDV
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CAPSEM

DEMONSTR/U!lVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E fiNANCEIRO

PooerJórgão:. OIRE-r;OR EXECUTlVO-CAiPSEI\!i
",,'e'do'do: mensB'l,
Rei.: 'ESCR.ITURÁRIO
lri\iiiatütujfã~. e (h',lst\Íll'láçi5es

,- _ ..-
'EspécIe ' ',E8jJtcIe !mpa ctOorç.all'tl'lI~M!do

-,- ._- - _. ----_.
Impact.o ffl~álllce[vo

-

no servfço'plÍli111co do da

I Home f}ata Ato <lI'!" llll(esli<!u. El('m:icio Exelcício ElI.ercic1o f2'lIerclcla F..lIerc{cfo IExercfc,f o
ta 2.013,-% ';2:1)114-% ~15-% ;rou-iR,$ 21l)f4-R$ 201 S~iIR;$

CAPSEIVI-Centrode Assistência 2013 Lei lIIIuni. Nomeação
Prest.Saude Serv.lViunicipais cipal 0,29 00 O 16.862,60 O O

Ilf~tal
,

0,29 11 €l 16.682:,60 11 (1

''Obli.: Este demonstrativo de impacto trata da criação de uma vaga para contratação por concurso de um E-scriturário para auxiliar nas tarefas
EegulaEes,.ou,seja, .esta lIaga iEá.suprir as necessidadl~s atuais .da autal:quia,peia necessidade de ,um >servidorqueocupe;a função de :atendente €
e Bel:Viçosadministrativo con"€latos, além de substituiroservidores em f'érias quando necessário. O cálculo foi -efetuado ;para 10 (dez) meses, com
;bas£no.s proventos doexercicio de 2013, incluindo 13°csalário. Salientamos que incluimos no custo os Proventos Básicos, Vale Alimentação e
Vale";rrallsportee Contribuição pal'a Previdência.

Carazinho, 27 de março d 2013.

Con!ado,s CRG-RS 48911
CPF 42027799lJ.l!7

CEP 99.5!J'LOOO' CarazlnholRS
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DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro - 2013

Eu, JAIR ROSA DOS SANTOS, ordenador de Despesas desta Autarquia, no
uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
recursos para a execução da (s) ação(ões), cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documento.

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal.

Carazinho 27 de março de 2013.

~Saoto,
~Despesas

LG/LG-13



Cara Rosemari,

Atendendo sua solicitação, via e-mail, de parecer sobre o Projeto de Lei n° 017, de 08
de março de 2013, de inciativa do Prefeito, que, como registra sua ementa "Cria vaga
no Quadro de Pessoal Efetivo do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos
Servidores Municipais - CAPSEM", fazemos as seguintes considerações.

Sem dúvida ajustada à competência legislativa local a matéria estatutária, como é o caso
da criação de cargos. Igualmente não há restrição a iniciativa da proposição pelo
Executivo de quem é, no caso, privativa, pois se trata de sua estrutura de pessoal.

Ao projeto está anexado o "Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro", o
que atende a exigência do art. 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Não vemos, assim, qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade que possa obstar a que
o projeto de Lei n° 017/2013 seja apreciado pelo Plenário.

São as considerações com que respondemos a consulta.

Atenciosamente.

Bartolomê Borba
Diretor
OAB/RS N' 2.392

OPM. Delngaçóes do Profellums MuniCIpais LIda
Av. Pernambuco. 1001 • Ba,rro Navegantes. CEP 9024().()()4
Porto Ale9re. RS .

,



CONSULTORIA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 017/13, que cria
vaga no quadro de Pessoal Efetivo do Centro de Assistência e
Prestação á Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM

Da Iniciativa:

Compete, efetivamente, ao Executivo Municipal, na pessoa do
Excelentissimo Prefeito Municipal, a Iniciativa de Projeto de Lei que disponha sobre a
criação de vagas de profissionais para prestar serviços á administração pública municipal. É
do chefe do Poder Executivo Municipal a competência privativa para dispor sobre a
estrutura organizacional do seu poder

Art. 29 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
II - ( )
111 - ( )
IV-( )

Do Proíeto de Lei apresentado

o projeto de lei busca autorização para a criação de vaga para o
quadro de Pessoal Efetivo do Centro de Assistência e Prestação á Saúde dos Servidores
MuniCipais - CAPSEM, visto que houve aumento de segurados: a vaga em questão será
provida através de nomeação de candidato aprovado no concurso da CAPSEM em vigor.

Do ponto de vista formal o projeto de lei encontra-se apto a ser

votado.

Diante do exposto, o Projeto de Lei é viável, formal e

materialmente

É o parecer

(

\>
'ra-

Carazinho. 27 de março de 2013.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

Projeto de Lei n° 017.13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Cria vaga no Quadro de Pessoal Efetivo

Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM.

VOTO

do Ventro de Assistência e

o presente Projeto de Lei é viável confonne parecer da Assesson' J 'dO da un lca a casa e
DPM.

". "'IMod,~::"o c4'p-.~
res ente e Relator V

ver.~~kn~r
Secretário

Ver. Eduardo Assis
Membro

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

~ -

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL

PARECER

Projeto de Lei n° 017/13

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Cria vaga no Quadro de Pessoal Efetivo do Ventro de Assistência e Prestação à
Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM.

VOTO

o presente Proj eto de Lei está apto a ser incluído na Ordem do día.

Sala de Reuniões Artêmia Vasconcellos Schlichting,18 de abril de 2013.

Ver. Rudinei Brombilla
Presidente e RelatorG{

Ver. Orlon ~bt!!JUerque
Sec~o ~ ~

Ver. Gian Pedroso
Membro

l--------=-:-::---=--:--;:;-:=;:-;;;;-~:;;:_~B~x(..(!(54~) 3:333:3iõO~2!33Z22~-:(C~E~P~99i9155:Õ000--:Õ00DcO):-~C~Ai.FRAZiÃZ~IN~H~O~-:'R~S~
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Av Flores da Cunha 799 - Caixa Posta!: 171 - Fone PA . br CNPJ' 89 965.222/0001-52
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http://www.camaracrz.rs.gov.
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lfi".""'.'''O.''+\ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ~
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Anselmo Britzke
CÃMARA MUNICIPAL DE Vereador _PDT

VEREADDRES DE CARAIINHD

Carazinho,29 de abril de 2013.

Excelentissimo Senhor,

Ver.Otto A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

PEDIDO DE RETIRADA DE PROJETO

Solicitamos a retirada do Projeto n° 017/13,que está com pedido de vistas,o qual cria

vaga no quadro de Pessoal Efetivo do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos

Servidores(CAPSEM).

4-m~1'tAD f1NU1
!ver. Anselmo Britzke-PDT

( Líder do Governo)

1

\

e-maili...<lWI.iIoranselmo@camaracrz.rs.gov.br (54) 9168 8798/9965 7706 Ramal 204
n~V. Flores da Cunha, 799 - Cx. Postal 440 - Fone/Fax (54) 3330.2322

Site: www.camaracrz.rs.gov.br - CEP: 99500-00 - Carazinho - RS

http://www.camaracrz.rs.gov.br
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