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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

carazinho,15demaiode2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidenteda Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 054/17

senhor Presidente:

11 HAlO ,011
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Pelo presenteencaminhamosa essaEgrégia casa o Projeto de Lei nO 054/17, desta

data,qLE ContrataemergencialmenteAgente Previdenciário paraatuar junto ao PREVICARAZINHO.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei ora sugerido está sendo encaminhado em virtude das

seguintes situações: (i) o Instituto de Previdência tem como objetivo principal conceder

aposentadorias e pensões aos segurados do Município que implementarem as condições

legais para tanto; (ii) os pedidos de aposentadorias e pensões, no momento, são

processados por uma única servidora; (iii) diante da demanda atual um único servidor não é
capaz de realizar os processos dentro de um prazo razoável.

A autarquia foi criada em 2007, sendo que em 2012 foram providos por

concurso público os cargos efetivos, dentre eles o Agente Previdenciário. Desde então,

juntamente com um servidor advindo do concurso, havia mais dois servidores cedidos do

ente municipal trabalhando nos processos de aposentadoria. Nunca havia menos de dois

servidores atuando no processamento de aposentadorias e pensões. Atualmente contamos

com apenas uma servidora concursada ativa no setor.

Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado apontou o desvio de função

da servidora que atuava no PREVICARAZINHO processando aposentadorias e pensões.

Assim sendo, para administrar toda a demanda de aposentadorias e pensões restou apenas

a servidora concursada para a vaga de Agente Previdenciário. Ocorre que a demanda por

a osentadorias e pensões não diminuiu, pelo contrário, têm aumentado consideravelmente

e pecialmente pela iminência de uma reforma previdenciária).

A servidora que ocupa o cargo é a única pessoa autorizada a processar os
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pedidos de aposentadorias e pensões junto ao reE, dentre os servidores efetivos, sob pena

de se caracterizar o desvio de função. Diante da demanda de pedidos, há um limite de

atuação, ou seja, a servidora consegue realizar uma média de 08 (oito) processos/mês, o

que significa que, mesmo que haja mais servidores em condições de requerer pensão ou

aposentadoria naquele período, somente um número determinado será atendido. Além dos

processos de aposentadoria há os atendimentos de previsão para aposentação e outras

informações dos servidores ativos, atendimento às diligências (pedidos de informação do

TCE/RS).

Outrossim, a servidora possui férias não gozadas e está na iminência de

consolidar seu direito a licença prêmio e outro período de férias. Neste mesmo ponto,

observa-se que uma eventual licença-saúde inviabilizaria o setor de concessão de

aposentadorias e pensões. Tal fato causa imenso prejuízo aos segurados.

Reprisa-se, a demanda de aposentadorias nunca foi suportada por apenas

um servidor, tanto que foram encaminhados a este Poder Legislativo os Projetos de Lei nOs

213/2015 e 026/2016, visando a criação de mais uma vaga para o cargo de Agente

Previdenciário e conseqüente regularização da situação. Todavia, ambos os projetos foram

rejeitados pela Câmara. Diante do apontamento do TCE, a situação restou insustentável

pois, além de ser impossível a um único servidor absorver a demanda, não há outro cargo

efetivo compatível para atuar em cedência, tanto que houve apontamento do TCE pelo

desvio de função.

Salientamesque para contrataçãoemergencial deverá ser realizado Processoseletivo

Simplificado, em virtude de não haver concurso vigente parao cargo em ql£Stão.

Anexames Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

PREVlfOOV
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PROJETO DE LEI N° 054, DE 15 DE MAIO DE 2017.

Contrata emergencialmente Agente
Previdenciário para atuar junto ao
PREVICARAZINHO.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com base no art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal, 1 (um) Agente Previdenciário, em caráter emergencial
por 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, com remuneração, atribuições e carga
horária equivalentes a legislação pertinente, com base no art. 250 e inciso 111do art. 251 da
Lei Complementar na 07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos, para prestar serviços junto
ao Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de
Carazinho - PREVICARAZINHO.

Art. 2" As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo de Agente
Previdenciário estão descritas na Lei Municipal nO7.440/11.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento do
PREVICARAZINHO.

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

Gabinete do Prefeito. 15 de maio de 2017.

DDV
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES TITULARES DE CARGO
EFETIVO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO

AV. FLORES DA CUNHA, N" 944 - CENTRO - CARAZtNHO/RS
www.orevicarazinho.çpm.br FONElFAX: (54) 3329-11221331-72040 CEP: 9t500-000

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa de impacto orçamentãrio-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em
cumprimento ao disposto nos Arts. 15, 16, inciso I, e 17, da Lei Complementar 101/2000
considerando os dados:

Poder/órgão: EXECUTIVOIPREVICARAZINHO
Período: Ano de 2017.
Referência: Criação de 01 (uma) vaga para processo seletivo visando á contratação emergencial
para o cargo de Agente Previdenciário do Instttuto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo
Efetivo do Municlpio de Carazinho.

ORGÃO 50 PREVlCARAZ1NHO

UNIDADE 02 ADMINISTRA"ÃO PREVlCARAZINHD

SUB FUNÇÃO 09 PREVID£.NCIA SOCIAL

PROGRAMA 2724152 PREVlD~NCIA SOCIAL SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

PROJETO/ATIVIDADE 5002092n41524005 MANUTENCÃO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO - RECURSOS RPPS
DOTAÇÃO PREVISTA

326281331901100000o - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 40.716,39

32634/3339046000000 - AUXILIO ALlMENTAÇAO
R$4.420,OO

3262013319013000000 - OBRIGAÇOES PATRONAIS
R$ 8.143,28

TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE 50020927241524005 R$ 53.279,67
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3262813319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS

3263413339046000000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

326201331901300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS

TOTAL

R$ 40.716,39

R$4.420,OO

R$ 8.143,28

R$ 53,279,67

R$ 42.000.000,00

Obs,: Este demonstrativo de impacto trata da criação de 01 (uma) vaga para processo seletivo
visando á contratação emergencial para o cargo de Agente Previdenciário do Instituto de
Previdência dos Servidores Tttulares de Cargo Efetivo do Municipio de Cara2inho para o período de

2.017. O percentual apurado é relativo á receita total projetada para o ano de 2017 - R$
42,000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais).

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 11, da Lei Complementar 101/00, que há previsão
na Lei de Diretrizes Orçamentãrias e no Orçamento Anual de 2017 e de que serão disponibilizados
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os recursOS orçamentários e financeiros necessários á realização da despesa acima descrita na
declaração, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercicio de 2017.

Carazinho, 18 de Maio de 2.017

,:C:,r~LL}
Diolena ~ria Capitanio

Presidente do Previcarazinho
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