
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 011/17 - GPC Carazinho, 19 de janeiro de 2017.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

1 9 JAN. rol7
Encaminha Projeto de Lei n° 007/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

007/17, desta data, que Acrescenta atribuição e forma de recrutamento para os cargos de

Arquiteto, Engenheiro Civil e Topógrafo, constantes na Lei Municipal nO7.088/09.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Secretaria

Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, para que os servidores

ocupantes dos cargos de Arquijeto, Engenheiro Civil e Topógrafo possam conduzir

veículos para sua locomoção, tendo em vista que os mesmos efetuam fiscalização de

obras e outras atividades, dentro das atribuições próprias de cada cargo, que exigem o

uso de meio de transporte.

Nesse sentido, faz-se necessário também que os servidores comprovem a

habilitação, nos termos exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, para condução de

veiculos enquadrados na Categoria B.

Salientamos que esse tipo de autorização ocorre nas mais diversas esferas

governo. No âmbito da União, para exemplificar, é ordenada pela Lei Federal nO9.327

e 09-12-1996, que "Dispõe sobre a condução de veiculo oficial":
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Art. 1° Os servidores públicos federais, dos órgãos e entidades integrantes

da Administraçao Pública Federal direta, autárquica e fundacional, no

interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, quando

houver insuficiência de servidores ocupantes do cargo de Motorista Oficial,

poderão dirigir veículos oficiais, de transporte individual de passageiros,

desde que possuidores da Carteira Nacional de Habilitação e devidamente

autorizados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade a que pertençam.

JURlDOV

Atenciosamente,



PROJETO DE LEI N° 007, DE 19 DE JANEIRO DE 2017.

Acrescenta atribuição e forma de
recrutamento para os cargos de
Arquiteto, Engenheiro Civil e Topógrafo,
constantes na Lei Municipal n° 7.088/09.

Art. 1° Fica acrescida a atribuição abaixo mencionada à Descrição
Analítica dos cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Topógrafo, do Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, constante na Lei Municipal nO 7.088 de 30 de
dezembro de 2009:

ilCondução de veículos para sua locomoção, estritamente em
serviço, dentro do perímetro do Município de Carazinho."

Art. 2° Em decorrência da alteração contida no Art. 1°, fica incluida
alínea c) à forma de recrutamento dos cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e
Topógrafo, constantes na Leí Municipal nO7.088 de 30 de dezembro de 2009, com a
seguinte redação:

"RECRUTAMENTO:
a)
b)
c) Carteira Nacional de Habilitação - Categoria B".

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 19 de janeiro de 2017.

DDV

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nQ 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail;prefeitura@Carazlnho.rs.gOV.br
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ORIENTAÇÃO TECNICA
15812016

Matéria: PL 007/2017
" \'rnepta,'. ALTERAÇÃO. ATRIBUiÇÕES.

't~~, REpU1Sn:os,f' "cARGOS PUBLlCOS...••(?p"..., ,....,pR6VIMENToJiEF,El;IVO. CONDUÇÃO DE
~;1'""C VEicULOS. CARtÉIF,<Â... NACIONAL DE

"" VVl' HABILITAÇÃO.- CATÉGp~IÀ' B. AUMENTO. DE
Cl-. íREMUNERAÇAO. NOVAS'''' ATRIBUIÇOES!./'" , (ÓNUS). NÃO EVIDENCIAD0SfORIENTAÇÃO<>V " FÀIÍORÁ~EL '-~.

,~.I Trata.se de {edido encam,inhado pela Servidora ~e Muller
Men~ze'sNunes ~o Depar:1amento.1~~idiCO~esta G-ªs;?:Lf?gi~I_ª.tb{ª.",,Qara que s;éjá'emitida
Orlefl.lação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais. acerca'!do PL n. OOf'"de 19
de"janeiro de 201'7, de autoria do Poder Execulivo,'que acrescenta atribuição eV'forma de
recrutamento para os cargos de arquiteto. engenheiro civil e topógrafo, constantes na Lei
Municipal n. 7.088109. .~ ., I' .

. --' ";;; "- .....•••..
Os motivos constam"em anexo ao'projeto dé leI.. . , • l. "•....., '\!:

,,~Eo brevissimorrelato,,:p'assa":se a funda.menlar." '-'-' /1,
\0 Município de Carazinho tem competência malerial para legislar

sobre o assunto. uma Vf?Z se tratar de matéria de interesse locai (art. ~o, I, da CRFS').

,i. ~}l~i~a,. I~mbém, a>~~ciativa' "da/~~ésenle~ proposiçã,o .de lei,
porquanto o acresclmo dé",atnbulçoese requIsitos para provimento de cargos publicas do
Poder Executivo é;.matéria""de't9mpetência privativa do/Chefe do Poder Executivo (art. 29,
I, da Lei Orgânica.tocal)'. . -"- . // ,/ / Jf~r<, AdIante ~ "'-.1/ " r \

'-...... . . . \. ,/
. .(,' 'J A m~nutad~ tel prete,'!..~é'a~r~s~enta~/a/atri~~~~ode .conduç~o.~e

veiculas para sua.,locl?n;oçaq.estntamente .em-se!Y$o, de,nlro ~o:~penmetrodo Munlclplo
de Carazinho~e o re1uisito.~e:r~cxulamento "c) carteir.a,nâéio,oa!-d~habilitação - categoria
B~aos cargos de pro"vii'n~Dlo~.efelivó~d~-arciuile!o~gê'"nherro~dvile topógrafo, constante
na Lei Municipal n. 7.0aB,..de'âó.dedezeiiibrôde 2009.,'éJ '~/

',-'-t '/1-'"'' .~.. "1." ~,.~_ .. '-/-"" "-, ,)..', --/ ...
A ~~fa {de discriminação -ehÍ-ieit.q~~requisitos e atribuições de

cargos, empregos e funções pübtl.çâ~!:'iDdl~cutlV~.~Tente:'-discricionãriada Administração
Pública, respeitadas, sempre, a naturezáJe'a"cõrBplexidadede cada cargo, ou seja, exige-

1 1 Art. 30. Compete aos Municipios:
I - legislar sobre assunlos de inleresse local
, Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prcfcito as leis que disponham sobre:
I - criaç.."o. transformação ou ej(lín~o de cargos. [unções ou emprcgos püblicos na administração dirC!la c
autárquica ou aumenlo de sua remuneração;

I
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se, quando da edição da lei, a observância da razoabilidade e da proporcionalidade (art
37. 11.CRFB).

Verifica.se, no caso, que a nova atribuição pretendida (condução
de veiculo automotor), a bem da verdade, facilitará o trabalho e trará maior eficiência,
como, aliás, bem explicado na exposição de motivos ........~~~ t- -1// ..•..

• ," " ••• o{ •••••• • "

~.Ja o novo'criténo de recrutamento (carteira nacional de habilitação.•. . ~. -, - -
- categoria B) decorre, logicamente, da nova atribuição, de sorte que inexiste qualquer
ilegalidade t~~bé.•mpesse ponto. /" '\ .•••••f/.~

,.,,, ~.. A nova al~lbuição.,' ademais, parece não~,e~se)ar aumento
remuneratório dos servidores afetados, considerando, como se viu, não., se tratar de
aumento de atribuições propriamente dito, mas Sim de uma faculdade qúé. ràcilitarã os
Irabalhos por eles desempenhados3' .':'""1} .y, ---- --------1.1.' .,

I Entende-se, aqui, portanto, que o projeto de lei não contraria o
ditame constitucional da irredutibilidade de 'venCíméntos (art. 37, incfso XV, da 'CRFB) e. , .
não atenta contra os principias da proporcionalidade e razoabilidade (art, 37, li, da CRFB).

I . I
Por tais razões, o projeto de lei é viavel tecnicamente.

janeiro de 2017.

BOURSCHEID.
oder Legislativo

/
/'

I
É a fundament ção.

,"É a conclusão: i'

\.I CARAZINHO (RS).

I, "~LUiS FERNAN
"'Procurador d

'Infonnativo 765 \ ~
I)' ,,'" .. '
Aumento de jôrnada de trabalho e irredutibilidade de Vencimentos - 2 ,
A ampliação de JOrnadade trabalho sem alleração da remuneração do servidor consiste em violação da regra
constilucional da irredulibilidade de vencimentos (CF, art. 31,:,XV) Esse o entendimento do Plenário que. em
conclus~o de julgamenlo e por maioria, provcu recurSo exl.raordinár,iono qual discutida a legitimidade de
decreto estadual que alterará a Jornada de trabalho de servidores publicos" sem majorar a remuneração, Na
espéCIe. o referido ato normalivoampliara a jornada de, Pdonlôiogos.,de 20 para 40 horas semanais. sem
acréscimo remuneratório ~'v,- ihformativo '757.,,0 Colegiado reconheceu que. no caso, houvera inegável
redução de venClmenlOS,tendo--.em'-vistaa n~o previsão de pagamento pelo aumento da carga horária de
Irabalho_ Rememorou jurisprudência -consolidada no sentido de llão existir dirello adQUiridOem relação a
mudança de regime juridlco Desse modo:- não vislumbrotr niotude -iio~decreto que elevara a Jornada de
trabalho Entretanto. mdependenlcmellte da pos!lIbihdade de~alteraÇãô"legiSlativa da carga horána. sena
Imposltivo respeitar o pnncipio da irreduhbilidade de venômentos. Ocorre que o decrelo menCionado nao
concedera ao servidor estadual opção quanlo á duraçao de sua jornada de trabalho, mas apenas Impusera
nova carga horaria sem aumenlo de remuneração Concluiu que o decrelo nao sena aplicável aos servidores
que. antes de sua edição. esltvessem legitimamente subordinados a carga horária Infenor a 40 horas
semanais. ASSim,declarou a inconslilucionalidade parCIal. sem redução de lexto, do diSPOSItiVO.Além diSSO,
determinou a prolação de nova sentença. na origem, após a produçao de provas requerida pelas partes, levada
em conta a questão de direilo firmada no julgamenlo. Vencido, em parte. o Ministro Marco Aurélio, que se
limitava a prover o recurso, nos termos em que requendo
ARE GG0010lPR, rol. Mln. D;"s Torrol;, 30.10.2014.IARE.GG0010)
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COMlssAo DE .JUSTlÇA I'; FI:"!\:-1ÇAS

Executivo r-.lunieipill,-lnllllill:l IW:lln C:1";:1
Ll'1. tendo como ohjptlvo a GllH"1\ta fl(~illla

H(~lllt.Úl"io

-...- ,""".
, .

• •PnnlCH n"OOHI'lOlí
Pl'ojeic) de Lei n" OOí/lí .~... ,."
Auto,": EX(,Clll.ivo :-'lunidpal .,.. . .
Enwnta: ,.\crescl>ntâ ~nirihuição e fOrlllfl"'(\{' rcerulmllenl{) para O~ cal'gn~ de Al"quH'iO,

Ent.:£'nlwi.ro (,i\'ir~{ro'p(;g"rafo. COllsl:lnle~hn Leí ~I\lllidp<llll" í,ORH/OD.

H(~lat.nr: ~larCio 11'0;'1)(,11. )
f
, j

I. .\ ':nlllu"rin ('111~m:íli~{',Of' Hul-OI'HI do
Legi"lnl i\'l1, !'oh :\ forJllêl dt, Projeto de

citada.
:!. Atendendo ús norllUl:, c:on,,111u<:ion;1l~de íramitnçilo q\l{~di~óplillalll a lll:llt'rw. o

referido Projeto' de ~i C'sttÍ suh ti r('sponst'l1Ji1idad(' d('~l;l Comi.::;$H.opara que' !"C'JH

clabol'ndo o pHI'CCer soh]'e .-:ull It'g:alidade, con:,lilllt:ionalil!nf!l' c rCl.dnwnialidfH"~.

~t.\CO;;IOlH';C Jl pa~,(~c('rjUl'ídico n" J;-lH/20j,

Vot,o do Helawl"

:1. Conclui"!.:p. legilllllll :l l~licillli\'l'I e1esln Jll'oposiç,;"o lho Ipi. lcndo e!ll n::::j~ :.;(' tratar de
in 1pn'~:-{' loca I 11~f'r pl"l \'A t ivn do Chefe do Poder E:\e('ul ívo. n:in hnV('IHlo vícios.

,). Da lllf'SIIH\ ronnn, con5i(h~I'Hl\do nflo ha\"t~r aumenlo l"PllllllWralórío dos :-;l'r\'idon~:--- ,
arp.tadtJ~. COllilid('I'lIm!o. coulO :-;(' '"lU. mio J-:e Ira !,.;) I' dt' ll11111ento d(' ,ltl"ibuiçrlPs
propriHlIwlll~.dij(), tIl:1!o1S1111 dl' 1I111a faculdad0 qlH' f;H:ilil:-\l.ft ~il II":1halhn,.: P(ll" t'lp~

d('il('mJH'nlu1do~, n?10 h,i quaisq~('r íl1dí(;io~ d" ilC'gHlidnd(' piou incollstilucionnlí<!ndf'.
G. POI" ial rn1.~io. \"()TA o Rp!Ulor' pc,i;1 -C:Ollslil uClolwlidlld(~. lel!alidnd(' (~ nallllidacll' do

PrPilcntc Pl'oj('.to de Lei.
I. O;,:drlllals int~'granle:- rl::t eOJ \is~tlo \"OT1\RAf\'í DE :\(;OHDO.

'. -- ,y;,. '
SnladO'Hélln ~(;"' IIliuno l.ihÓ~ik"rtlll. 2t,

\'~~lill"cin IloPlwn
)"1-( 'PI'E'$idenle • ~ _ 11. ,
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PAI{EG-I;;n
- .

c:lrgos de :\rquiclo.

. .'-.....••
Pal.tlCt~r nO 0081201 í ".
Projet.o de Lei nO 00íl17 ~'"
J\ut.or: Ex~culi\'o Municip}ll /~
1':m{~llta: ACl'('f;lt:enln ~I,rihlliç~io e rOfnia cle ret:rltlHmenlO para os

1_ I' CI' "1';'-~I'ol",)",",I'o (,oll"lllllte~'llu l.,(~i~l11l1i(;ipalll" í.08HIO!1....•llgt~n lell'o. \..1 <:" !'-,.., ~

Htlh'lOI': GiHll P('dro:::o
I,
•
,

Relatório

\
. I" C 11"Il.\lisc d~ alliorin rio Poder I-;xl'culi\'o. tramita Ilf'Sill ('n~a lRgi~llll i\'H.I. ~ Illõl cnn I •.•. , ,.. . .

. I . r . ",1'-" PI'OJ'(~IOdf' Lei, t('udo COI\lOobjel.ivo a Ementa :l1:imll clladn.
~O)d Olill, 'C. ,. l'"ri

2. .\I.cndpndo ils nOl'IlHls reginH:nl;li~ de t t'mll1tBçAn que diJ::ciplillHll1 n ll1a\'('r~a. n l't' en o
ProJPlo clt' LC'i t'st:l sob fi l'csponS:1hiHdndc th~:-:1:lComü.:silO p~H'H que :.:eJ3 plllbtlrudc)

pnret:r.1' sohre ,H:;Pr.C\.OSde l)nlPlll ccollcJmie:l r- ~(Jc:il.ll.

;~. Aco~loll.se pflreCI'1' jurídico.

Volo do Heint.Ol'

_\doln.~e O fundamento no p~l'pçer r1n Comi~~i1o clt' _JustiÇA l: Finanç:l~.
~: AdelllHil'. mio SI' \'erificH illlpncl-o nj:~all\'O na l:l:onomin (' llfl ~ociN1HcI(' lot:nl.

1)01" t::l.l I'H1.ão. VOTA o 1{e1llwr de (-lcordo no Pl'OjP.t.o clt> Lei.r..
(h.: rlt~lll::l.is inl,{>~nmte!=: da COlllif;t'f!o \'OT:\RAi\1 DF. ,\('OHDO.

I. , .•..

/
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PROCESSO N° O~j\ OJ 1\.1~
SIM NÃOIAlaor Gáidinõ Tomaz

r
-

X
Anselmo Britzke X
Clayton Pereira , X,

- - -----
Daniel Weber X

:Erlei Vieira Atestado

Estevão De Loreno Presidente Presidente

I Fábio Zanelti X,
'-- - -- t -Gian Pedroso X------ ~---! Janete Ross de Oliveira X
I João PedroAlbuquerq~~_______ I X,
I Lucas Lopes

f

X

Luis Fernando Costa X
-- -- - --

Marclo Hoppen X
TOTAL 1J
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ar 020120\)
Ccroziilho 31 de janeiro de )0\ 7

/

f\.ssvnlo' Voloçoo de projeios

, E~celenlíssimo Senhor Prefeito Municipal:

CO((IUnicornos O Vosso E:xcelênc1o de que este i..e91510Iivo. em
Reu,nióo er.lroordinório no diO 30/01/2017. volou os seguintes projelm de le\.
oriundos desse poder Executivo, os quais relacionamo:. abaixo:

0\ _ ~:oielo de Lei007/17 do beculivo Munici~OIAoescen:c otlibuiçoo
e formo de reCiuionoen!a pore os corgos de Arqvieio. Engenhei,o Civil e lopóg

rolO
.

conslcnle'} no LeiMunicipal di 7.088/09 Aprovado por unanimidode.
O) _Projelo de lei 003/17 do Execuli')o 1\/lunicipOI Dá novO redaçoO 00

orligo 1°de lei Iv',unicipoi nO 8.171/2017. Aprovado pOI unanimidade.
03 .,p,ójel0'de"'lei Gl0/-I7.do.Execulivü MUr\ic.ipol o quol l\ulOlllO o

, " .• -~. ..- :! ~~ --

exlinçõo do FundoÇOOI:::ducccionol e iecnológico de COfozinho FUNDElfC.

Ar>rovodo por unanimidade.
04. p:ojelo de lei 0'11/\7 do Fxeculivo MunicipOI o quol Crio, extingue e

cltcro podrão oe Cargos e:l1 comi~~õo e fu:'"\çoo Gro\r;icado no Olgon\WC
oo

Adr(\lni~\rotivc Bósico do Municipio AplOvodo por unanimidade.
05 . r)lqelo de lei Complemen1or 00\ /\7 do Executivo Municipal o quo

l

Dó novO redoÇÕO 00 copu\ do Nl \, 5 do lei Complemenlor :lI) IIOI?OO6.

Aprovado por unanimidade.

f\lenClosomenle

"

." Suo bcelêncio o Senhor
t'Ajl;on SchmilZ
P!eleiluro t,Aunicipol de Corozinho
Cafezinho, RS

I /~
-::v6'6DA-~feno
Presidente

3 1 JAN 1017

REÓ.. /,-",
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LEI MUNICIPAL N' 8.173, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.

Acrescenta atribuição e forma de
recrutamento para os cargos de Arquiteto,
Engenheiro Civil e Topógrafo, constantes
na Lei Municipal nO 7.088/09.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei,

Art. 1° Fica acrescida a atribuíçào abaixo mencionada à Descrição
Analítica dos cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Topógrafo, do Quadro de Pessoal
Efetivo do Muníciplo, constante na Lei Municipal nO 7.088 de 30 de dezembro de 2009

"Condução de veiculas para sua locomoção, estritamente em
serviço, dentro do perímetro do Município de Carazinho."

Art. 2Cl Em decorrência da alteração contida no Art. 1°. fica incluída alínea
c) à forma de recrutamento dos cargos de Arquiteto, Engenheiro Civil e Topôgrafo,
constantes na Lei Municipal nO 7.088 de 30 de dezembro de 2009, com a seguinte
redação:

"RECRUTAMENTO:
a)
b)
c) Carteira Nacional de Habilitação - Categoria 8".

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito, 31 de janeiro de 2017

Registre-se e publique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:,

. @~-

LORI LUIZ SOL INA
Secretário da dministração
DOV

www.caral:inho.~.gov.hr
Avenida Flores d~ Cunha. n' 1264,Cenlro

leldonc: (54) 3331.2699 I e-ma,l: prcfcilura@earazjnho.r~.gov.br
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