
Df. nO 002/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 02 de janeiro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 002116

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n"

002/18. desta data. que extingue, enquadra cargo e altera padrão de cargo do Quadro

de Pessoal efetivo do Municipio constante na Lei Municipal nO7,088109, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposic;'lo de Motivos:

o projeto de lei ora proposto visa a extinção do cargo de Continuo do

Quadro de Pessoal Efetivo do Municlpio de Carazinho, à medida em que houver

vacância, alteração do Padrão e enquadramento do cargo para fins de Paridade.

A extinção do cargo ora proposto deve-se em razão das funÇÕeSexercidas

pelo Continuo são tarefas de menor complexidade, que em razão da modernização e da

informatização das práticas administrativas perderam sua relevância.

O presente projeto acrescenta atribuições a fim de melhor aproveitamento

dos servidores titulares do car90, além disso a fim de equiparação da regra de paridade

enquadra no Cargo de Auxiliar de Serviço Educacional, Padrão 06.

Encaminhamos o Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro

em anexo, e sera de grande importância para descaracterizar os desvios de funções

existentes pelos servidores detentores do cargo de Continuo.

Atenciosamente,

WWW.CIlrlZlnnO.",.goo.b'
Av.m'da FIo••••da çun~., n"l26-<, Cenl10

Telelone: (54) 3331.2e" I •.•••,11:p,efertu'>@e;>razin"","'.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 002, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

Extingue, enquadra cargo e altera
padrão de cargo do Quadro de Pessoal
Efetivo do Município, constante da Lei
Municipal nO 7.088109.

Art. 1° O cargo de Continuo pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo
do Município de Carazinho. será extinto à medida em que houver vacância.

Art. 2° Os atuais ocupantes do cargo extinto serão enquadrados, para
fins de paridade, respeitados os direitos adquiridos, no seguinte cargo:

Careols) Atual(is)
Continuo

Cargo Enguadrado
IAuxiliar de Serviço Educacional

Art. 3° Fica alterado o padrão do cargo de Continuo, passando para o
padrão 06.

Art. 4" As atribuições e responsabilidades pertínentes ao cargo de
Continuo constantes na lei Municipal n' 7.088/09, passam a serem as descrilas no
Anexo r, que é parte integrante da presente lei.

Art. 5" As despesas deCOrrentes da execução desta leí COrrerão à
conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria em que os servidores
estiverem lotados.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos retroativos a contar de 1° de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 02 de Janeiro de 2018.
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ANEXO I

CARGO: CONTíNUO
GRUPO: SERViÇOS GERAIS DE APOIO
PADRÃO: 6

ATR1BUIÇCES:
a) Descrição sintética: efetuar serviços de circulação de documentos.
b) Descrição analítica:
• executar a circulação interna de papéis;
• fazer a entrega da correspondência externa;
• entregar e receber malotes e demais correspondências no correio;
• realizar trabalhos de auxilio em serviços de escritõrio, bem como anotar e
transmitir recados;

• atender ao telefone e ao público, prestando-lhe as informações que estiverem ao
seu alcance;

• transportar volumes;
• executar serviços de banco, fazer pagamentos, receber avisos bancários, extratos
de contas e demais documentos bancarias;

• auxiliar no arquivamento de papéis, processos, correspondências em geral;
• auxiliar na elaboração de minutas de documentos oficiais;
• executar tarefas afins,

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 35 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime
suplementar de trabalho.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução. Ensino Fundamental.

www.ur ••• nllo.••.gov.br
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICiPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

•

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N~003/2018

Objeto

Trata-se de aumento da despesa de pessoal em decorrência da alter3ç~o do padrão remuneratório do
cargo de contInuo, confonn!! Projeto de Lei nq DOZ/lCl1a.

Aumento da Despe~

(onfunne consta no Projeto de Lei n" 002/2018, está sendo propo.,ta a alteração no padrão
remuneratório do cargo de .Continuo" passando do atual padrão '04" pam " padrão '06".
Considerando que a vigência da Leiocorrerá em janelro de 2018 e que compusc""m na metO<lolo;:iade
cálculo da proposta orçamentária 04 (quatro) cargos de continuo." impacto mensal na implementação
da remuneração dos servldores com a implementação do Projeto de lei n9 002/2018 é estimado em
R$ 2.154,57 (dois mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme tabela
abaixo:

Tabela t - CãlculoAnalít1co._- •..!.•• ao••• •• IA"" •••• ,., • •.••••••'0.. ~_'.,. ,-- -~.-- .- m. ._-- ••••••• _ l>iIorn", ••••• _ DIIonn<> "-'"" ",/051"" " •• 1-'.3 1.\" m , ~ H 1. O _ . • '"m, "/08/'''' ., '" "" c., n. o ,. '" '" , '" '" " '""" "1"1'''' O '" ,- ,.•" ,. • '" '" , , '" '" " o..." "{O./""'. " •• ,- 1m '" , m •• '" , '" m •• '"V••••.T_ U. 1.411 .- 'M' u. '" ". ., ." Z,lU
r•••••M•••••• "'"" d, ""'"' ••••• 0 ,O ,.

o inciso 1 do ano 16 da Lei d<, Responsabilidade Fiscal estabelece que a criaç~o. expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da desp<,sa será acompanhado de
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no ex<,rcícioem que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes. Neste sentido, O impacto total estimado neste periodo é de R$ 157.162,87 {cento e
cinquenta e sete mil, cento e sessenta e dois reais <'oitenta e sete centavos), confonne demonstrado na
tabela abaixo:

Tabela Z- CálculoSintético [Z010'ZOZO}

-

COlIlp<>llellto 2018 2019 2020
Monsal Anual ..- Anual Mo•••• 1 ~~.PROVE.~T05 2.154,H 25.R54,S5 2,29B.15 27.58'.97 245J,42 29.4011.06S>.1;írioS."" 1..>1H,01 19.(I{lS,07 1.671,13 20.053,51 1.763,04 21,1'>6,45Triênio, 378,22 4.538,66 416,04 4.992,53 457,65 5.4Y1.7SQuinquênlo, 192,H 2,]QS,12 211,58 2,5]S,93 232,74 2.792,83PROV15ÔfS n8,00 2,865,58 254,70 3.0'>7,33 271.92 3,263.0513'5.o1ório 179,55 2.l';4,57 191,56 2.29H,75 204.05 :1,453,421{3 fo'rta, .>9,2S 711,01 63,22 758,59 67,47 8G9,63E:oICARG05 1.692,24 20.306,83 1.805,47 21.66';,70 1.926,96 2l-l23"IOCon,ribuiçO" P3tron.J 51J,51 6,11.2,07 5H,R7 1.574,42 584,73 7.016,79Cootribui,;!" 5uplo"enlilr 1,0.1H,68 12.464,19 l.lDa,19 lJ.298,25 1.182,7'; 16.l93,04Contribui 10 5.úd. 140,05 l-680,~7 149,'2 _ 1.793,02 159,47 1.9~,.W 4,OS5,60 49.021,26 4.35900 52.10S00 4.652,30 SS.aZ7,6t••••••••••••• -

I
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNIClplO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

Compensação

Conform~ 3rt 17 da LRF,considera'se obrigatória d~ caráter continuado a despesa corrente derivada
de lei, medida provisória Ou ato administrativo normativo que fIXem para o elite a obrigação legal de
sua execução por um período superior a dois exerdcios, Os atos lIul!criarem ou aumentarem despesa
de que trata o caput deverão demonstrar a origem dos recursos pam Seu rusteio, devendo seus efeitos
financeiros. nOS períodos seguintes, Ser compensados pel(l aumento permanente de receita ou pela
reduçilD permanente de despesa.

ALDO 2018, em SI'U 3rt 17, para fins de compensação quando da criação ou aumento de Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem
liquida de expaMào prevista na demonstrativa da margem tle expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado, de acordo com o art SQ,inciso 11.da Le nq 101/2000. A compensação de que trata
o ~ 2' do art 17 da LRF é demonstrada abaixo,

Tabela 3 - Compen .•••çao Financeira

••••• , rLOA10••.••.•••• ""'" ••• _. U>OlO'lI, •••••• '''.,..,..onto ..., ••.•••••••

m~" V.I.r Inlct.alU1A V.l.". A'oalLOA N•••• hop.cto2018 2018
Aunl~". P."""n"",'~ d. " ••• lu 9.1I17.S01.22 9.187.5DU2 .

o..-om"'" do R.ni'~, r"butlri", .ot.611.4C 2H,617,.o .
".."moto d. T•.•".!•..•«I., C>mnt •• 8.0".,883.82 ti.'H• .883,82 .

{.}Tr• .,,"••.•• cw Cn">tituOM";, . .
{-J T,.,•.,I"'nc;" 'o FU~DE" . 1_831.713m },811.71l.07

Soldo FInal do A1.otn~n<oP."".""n'" d~ Donlta (I) 7.155_788.15 7.355.788.15 .
R.duç'lo r."".""n" d. Despo" (11) . . .
M•••• m Bm •• (111)" (1+1I} 7.355.788,15 7,3S5.78US .
\;0100001•••00 oi.M~,&,,,,I!nlt>-(IV) . UJ9,22i.7H IS7.162,ti7

No••• DOa; i.-<+o.576.03 5.1ll13.l1DO.BI H7.162.H7
R~loti•••• P••••• I~Enc,'l(OSS<>cLoi, %3,112..22 1,'l()2.337,OO 157.161,87
Htiatlv"". Outr., \>o'r •••• Co''''n' •• 3'''lI.i6l.81 -l-98l.i63.8l .

~n •• , DOCCC"bdu p<>rPPP . .
101•••• '" LiquJ<lad. Exp.nÃo 11<DOe( M" (UI.IV) 2.111.212,1l 1.4?1.98?,;H •.;lli.IJl""?

Classlflcação 0l'\<lmentárta

o aumento da de'pes. correr.! por rubricas multiorç3mentári3S e d. que serão di.,(JOnibí(i••.••do. os reCUn;oS
orpmentálios e financelm, o""e"árlos à re'(i7"",iio da despesa ,e"do opcracionali~ada na forma previsb no
!nci,o J do art. 7' da Lei Orç:amentária Anua( par3 o exerclcio de 201 B.

LImites Fiscais BJ
a) Despesa de Pessoal:
Para os fins do disposlo no caput do 3rt. 169 da Constituição. a despesa total com pessoal, em cada
periodo de apuração e em ""da enle da Federação. nãu poderá exceder 60% (sessenta por cento) da
receita corrente líquida, senuo 54% (cinqüenta c quatro por cento) para o F;xeCUlivo.A tabela abaixn li
evidencia o atual gasto de pessoal. bem como, o decorrente do aumento da despesa: ):
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICíPIO DE CARAZ1NHO.RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de ContabllJdade e Orçamento

Tabela 4. - Estimativa do Gasto de Pessoal

••• .., .,,' •••1011 .•••••• _ ••• da Loo lo 18,•••••• "li. po,.;","'" _ ••U't."

Umll. de Gasta .•de 1'•••••• 1lU>I'"der Executivo Valor'aidal Valor At ••• 1LOI\
Ne.te ImpactoLOA 2018 2018

Receita COm!nto Uquld. 183,ZH.OOa,OO 183.242.000,011 183.242,000,00
Comprometimen'o atual "" g;»w, com p.'",,] nl07.300,oo 72.56(1.417,04 n.S6(},411,04
Acrbdmo o'" gasto' - . 49,OZ7.26
G•• tO'l Totais Projetado. rom "aom.~mp<l'W - - 72,6íl9,444.30
"ernotu<ol ..l'.!!Jetado em relaçJ.o J. Receltll Ço""010 U .,~ 39,35% 39.60'll0 39,62%

bJ Metas Fiscais:
O Aum"nt" da Despesa a despesa criada ou aumentada não afetará •• metas de resultados fiscais
previstas.

Compatibllldade PPA, LDOe LOA

o aumento da ul"$pesa tem compatibilidaile com o PPAe LOAe principalmente nos incisos I e 11do art.
51 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018.

Part'cer
No us(}de minhas atribuições legais, em cumprimento às ileterminações da LC 101/00 e à vista da
referida estimativa de impacto, DECLAROque existe recursos para a execução das ações prevista.
Cumpre informar que este parecer limita-se a análise orçamentária e financeira sob seus aspectos
legais, cabendo a autoridade competente, a análise da transp"slção que deve guardar conformidade
com a lei. sendo feita de um cargo para outrQ~:eassegure a identidade de atribuições e das,
qualificações dos seus ocupantes, conforme pr ce ntes na Informação TCE/RS nO024/Z016. Para
instruir a dedaraçàa do Senhor Ordenador da es / s~.

,h,
Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECI.ARO,em cumprimento ao artiga 16, Inciso li, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na
LDO e Orçamento Anual de 2018 c de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e
financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração da Departamento de
Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2018.

Carazinho/RS. 05 tlc janeiro de 201S .

.ií
n~joslÍSctiÍl d

Ordenad~r de Dei;pésas
Secretária Municipal da Fa1.enilaDesignado
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_I •.•

ORIENTAÇÃO TECNICA
366/2018

Matéria: PL 00212018
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO EXT.INÇÃO E
ENQUADRAMENTO DE CARGOS PUBLlCOS
MUDANÇA DE PADRÃO. INICIATIVA PODER
EXECUTIVO. REGRAS FINANCEIRAS
OBSERVADAS EM PARTE. CARACTERisTICAS
ADMISSIONAIS DISTINTAS. PRINCiplOS
CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO E DA
ISONOMIA VIOLADOS, ORIENTAÇÃO
DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido cncamirlhado pela comiss50 processante à
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seia emitida orientação técnica. em seus
aspectos constitucionais e legais. acerca do Projeto de Lei n, 002, de 02 de janeIro de 2018,
de autoria do Poder Executivo, que exllllgue, enquadra cargo e altera IXIdn'lo de Cilrgo do
quadro de pessoal eretivo do mUlJicipio, constante da Lei Mumcrpal n. 7.0881O!J

Os motivos constam em anexo

Juntou-se Impacto orçamenlário-financeiro.

E o brevissimo relato, passa-se a fundamentar,

O projeto de lei extingue os cargos de provimento eletivo de Continuo
a medida que houver suas vacâncias Enquadra os seus atuais ocupantes aos cargos de
Auxiliar de Serviço Educacional Altera, por fim, os padrões respectivos de 04 para 06,

A competênCia malenal oi!do Munlcipio de Carazlnho, porquanto de
interesse local', Da mesma forma, a iniCiativa está coneta, uma vez que envolve cargos do
Poder ExeClltivo, cuja competência é privativa do Prefeito Municipal'.

Preliminarmente,

, CRFS' A1. 30 COll'pete 80s MoniclplOS
I _ 1"Ii,~k1rsobr~ 3"'ur,'<><de ;FlI~r"s$<)bCaI:
'M 29_ Silo M ,n,ciativa priv~t,va do Prefe,to a, I<!,SQue Q.sê'Dr>I,"",sobre
I - cn~, Ir.n5fcrm;ÇlO Ou e=ç(>o [te ""gas. funções OUempregos pUbltco. na a<!m,n>slraçoo d.reta e
autllrquica ou au",enle de ,ua re--nunefaçao:
11_,ervidOles p.Jblic<ls.seu ,egi"" j"'-'o;oo, provimenlOde c:>rgos, ef;1.b"<la<!ee apcsenladona,
111_ ",,"çao. ",lfUluraÇ<lo e olnbur,!Jes das ,ecrelanas ou oep""<lmen[O, 8quiv"l.ntcs e Orgaos Oa
adm"',"lH'çllo publ'co
W _ matei'. orçalllentacia e Irl)cl~"a e a que oul""ze a aoertura de "red,tos ou con<>'lda .u,iIlC~ prilm,os 00
subvençõe,

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-(100 _CARAlINHOIRS
E-mail: c.amaraCfZ@camaracn.IS.90v.br www.camaracrz.lS.gov.br CNPJ: 89.965,22210001-52

mailto:c.amaraCfZ@camaracn.IS.90v.br
http://www.camaracrz.lS.gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CMllI~.I.n

A criação de despesa de caril!er continuado, segundo a Lei de
Responsabilidade Fiscal', exige: a) est;mahva 00 impacto orçamentário-financeiro no
exerclcio em que deva entrar em vigor e nas dois subsequenles: b) demonstração da origem
dos recursos para o seu custeio, e c) comprovação de que a despesa criada não afetará as
metas de resultados fiscais constantes na LDO (com apresentação, Inclusive, de premissas
e metodologia de calculo utilizadas)'.

No impacto orÇ<lmenténo apresentado cOrista i) que o impacto lotai
eslimado neste periodo é estimado em RS 157162,87: ;i) a tabela de compensaç~o
financeira e a classrl;caç~o orçamcntilria dos recursos: lIi) declaração de não haver
comprometimento das metas de resultaclos f,scais; e iv) declaração de haver compahbilldade
com o PPA, LDO e lOA.

o Parecer do Agente de Planejamento e Orçamento, por sua vez,
refere ex,stirem recursos para a execução das ações previstas, e a Declaração do

Art 16 AcriaçAo,e.paosoo w aperteiçoo",en~c.je aç~o 9ovemaO'entalO"" acalle,e oumel1loaa despesa
sera""""pan~""o de
1_estim,tiv. do impacto or~amentário_finanteiro no exercício em que deva entra' em viQore nos dois
.ubs~q,lenles;
ti. dedaraçào do O'denadc' da despesa de que o ".".ento \em~eqU'l00 orçame<1t"'''ac ~""I\CC"aCOma lei
orçwnentáflaan",,1e coO'patlb'iid~decc'" o pI~~ pl;Jn"~ua'e DOma le.de <l1'etrlzcserçamenlana,
~" Para os fins de.ta L8<Comp;emcnw, ecn'lOOra-""
t. adequ"da coma lei orçal'rlilmilriaa,,,,aI a despesa objeto 00 Mt"?:> ~,peoifIC"e 'uflo"nte, nu que este!"
ao'angoo f'O'cro}dto gcn.rtco Oefu,m" que ","","da. teda'"' despe"'" da rresma eSl'"""'. 'ealiz.>d.s e a
'e~I,,~r, prR""t~. "" progra",o d~ t'JoaIhO,n<l<J,e:Jm IJIt'apa"adcs cs lim,'.e.estaoo'e<:'<lOSpara o e'ero'cro.
11- rompati"ol cor') o pia"" plur,~rwale a loide d:retrizesorçarre,~Mas. a aes-o~", Que'e conformeOOma.
d,r~triL"'. objelillCs,prioridad"s e meIOs P''''''S!os nco"". rn"'LJ"'onTose náo InfllnlaQLJa'Qucr"" sua.
d,.p"Sçoos
~ 2"Acstma!'va 00 q"" t", ••• o inc'SQI do caput ""li JcompaOMJa M, p"em",a, e matc<lolC9,3de dltculo
u~:izada.
~ 3' Re•...",,~.••• do 0";>0",0n""to Jrh90 a de.pc"" COfl"o'''aoa Irrele"an:e,no. w",o. em q.e dISpusera lei
de (!I'etn2€$orçamen'!I"~$
~ 4' As normas do CIJj}<.'1 ccnslitLJemoond,;;.a P'e"~ para,
I_emperohoe tiCllaçàOde """,i;;<lS,fm1".e<;imon\Ode tO!1'ou cxecu,;oodo>obras
II_des-aPfQI)'iaç.;lode ,mó",,,, LJrbiJ"'"a que ,e retere o ~ 3' Co"a 1B2~,<,:"nuiç{IQ
Ar!. 17. Consider~.se obrigalóri. de ta,ilte, tonUnuado a despe.a COrTltntcderivada de lei. medida
p'ovisória ou alo a<lmini.trativo normati.o que tlxem p.1rao ""te' obriga~~o legal de sua e.ecuç~o po,
um pcriado superior a dois exereiclos.
~ 1"Os atos que criarem ou aum/lnlarem d""pesa de que tral<lo "~putdevcr~o se' InS1rI.i,doocom O
eslimJU"a pro.isla ~o Inciso I do an.'6 e demonslr.l' a origem dos recursos para seu CUsleio.
~ 2' I"ara efeito <loatendlm~nlo do ~ 1'. o 310 so,. atompanhado de compro.aç30 de que. despesa
«i.da ou aumenlada oãJ aleta"" ao metas de '''''LJllados fiscais pre,istas no anexo rot@ridono ~ l' do
ar!. 4-', doven<lo seus efeilos financeiros, n"" periodos segulnl,,", so, comp.n$;ldo. pelo aumento
p"nnanerlle de ,eeeila ou pel3 'edu~~o pennaneote de despe.3.
~ 3"Par~ ele to dO~ 7''' conslde'a-"" aumemo permanenie de '=.Ia o pro"enienl~d~ eie"a:;êo OealiQuo:a.
"mphaç;loda ~a.., Oecátculo.majoraç~oou criQo 00 t,,~'":oou COtlt'iouiç;o
~ 4"A comprovr,..'lo'e'cnda "" ~ 2', ap'es""'tadJ pelo"propoflente,cente,a as ~re",,,,,,. C metodolC9;ade
c!olcu;out,'zada., .em pr"Jul20d" exame Oecompa~~I,dade da ~esl'e"" com aS demaIS normas uo plano
plurianuale da leide ""eu"'" ""ça"'cml"a.,
~ 5'-Ade. pesa de que trota este anlgo niio .e,ã executada .nt"" da implementacilo da. medidas r.rerida.
no ~ 20,os quais integm'ão O instrumento q~•• cri•• ou aumento •.
~ C' O dISpostone ~ " nao se ap'êa •• oe'pe"" dost'na:las ao serviÇOd~ di'll(lane'" ao ,ea us:",".~to Oe
,emun.raç;lo de ~ssoal de que t,ata o ir.CI$oXdo art. 37 da Ctms'mJ.l;••.•c '
~ 7' Con,.dera-se a~menl0 de ae,p"'" ~ pro,mgaç.l.odaqu~'aCI'.". por praze oote,minaco.jLC 1011001

2
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Ordenador de Despesas, por fim, aduz que seri\o disponibiliZados os recursos quando da
execuÇao financeira cio exercido de 2018,

No mérito

A extinçao e <:nquadramento de cargos (reforma admini5lrativa)
perpassam pelo chamado mérito administrativo, cuja conveniência e oportunidade são
exclUSivas da Administração Pública, não cabendo, pois. qualquer juizo de valor.

o enquadramento de cargos. todavia, é medida excepcionalissima,
sob pena de configurar ofensa ao principio constitucional do COr'iCUr1óOpúblico, combalida
pelo Supremo Tribunal Federal. STF'.

Nesse sentido

IM-ORMA TIVO N' 800
Til ULO P""",p'o do COOCLr.;Op"t>iro e proIIInlen:o d",i,,,jQ _ 2 PROCESSO AO,
::.1ill ARTlGOOCoIeçiaoo '''l'.JlO\l qLI<lO~rt 37, II da CF prec(l11'l3n~ a """,,uesa
pUblica cama requisita in~r~sl;lVcj de acesso 00' cargos publ,ca., e que e.",
en:end",le"W sana e,au'~v"",Mle ,,,,ter.do pela j""<jlfudklc'a 00 STF Havefi"
situ~çOCs e.cep<ionais em que" Cone "dmitiria a transfigura~o da cargos
publicas e o consequenle 3pro.eit3mento doa $Cuo anligos titula' •.• na no,a
class;fiçaçao funci("'al. De acordo com esses precedentes, 3 passagem de
sorvidores dc um. ca'reira em extinç~o para outra ,ecem.crla"" poderia ser
feita cama forma de ",clonall •• ç~o administr.Ii •• , de"da que hou,,,",se
$ubstoncial co"e.pond~ncla entre as c~r3cterisllc3' dos doi. cor9<".
sob,etuoo a respeito 035 3lribuiçO"" Inclul.,"s nos csferas de coml'etérlcla de
cada qual AlCrn oissa es"". ca,os reveia"an UO' p'ocesso ri!! sincret,smo
fundo~ ••. cujo ponto l,no' ""r,o uma pceloisivejfUsIlo.Na hipO',e.e em clekl,e porem
a re,ns'''~O da CJrgo de c<omlS""CO"O quadm funcional 00 E.~oo.~~emb,o se dera
de 10,,"0 Ilclerodow O cargo teria ccmpe:éncias ,ntlef,nid~•. COm re-qu'5'tc,
'db,tco. aos de .""'egalo "" poHc,a N.lOM',",",8 ~I;,m d,•• o, do •• n,st,nçJo de
erdam h",r<l,~"ic3 cnt", o. <Io.sca,gos. E",nora ~ ,",",dade <ler"IOre,,,os,e de''''o
de opo'Cito"'I<nto ~Jn"'C'fla des comis;érios, ha',eri. d,fo'en(:.) de (110" de
'"'p"',""bil:d,,,,'e CnUB"'do um 00' :>oslO, Ade"a,s, n~c ha'~r1a pe"peaiva cc
prom",,~o quanto 30 cargo de COm'SSarlO,ao C(I11I'3';O"" ""g" Oc "~"',ooo A,
d'Si,nçGes. pc1anlo, n~o se"am "''''''menfe forma", Nào M,e<.a, d~ 'Sua. mod"
~m gradeal processo de ••oc'etisrno entre as ca'gos pon""lO. r-ou""a burla 3Q
poslcJlaoo 00 Conc.ufSOpú~I'CO.media,:>! a fa""reOmerlO de ag",'les pú~IICOS
alc",IO') po: "i" Icg'SI~1"a a ca"9o de ma'e, ,espcnsabif.d~de dOqu" aquele parn o
quol .proyaa.os em conc..rso. Assim, tanto ~ l,a'$lormaç~o do CJrga de comis"",>c
no 100delegado QUanto" eq'Jipd,açJa ~as alr,WiÇÕ«"da" OO'Scargos _" q""IJ'8'
a toerarql'ia ames e>Jsl"ote e viola, c art 144. ~ 4', da CF _. promoloidas pela&le••
em ocba:e. senam iflCOn'~lucio~~i, ADI ~15'AM rei Min Too~ Zav~sGk,
Z4 9 2015 (AO'.3415)

Uma das siluaçõüS excepcionais, como se percebe, é quando da
criação de uma nova carreira e a consequente ext'nção da primeira, e, mesmo assim, desde
que exista substancial correspondência entre as caracteristicas dos cargos. Fora isso. o
enquadramento é inconstitucional.

, SUMULA68~ ~ ",cor,.muc'ooal teda moodl,d3de ce-prO'/lmwto que P'opiCe "" ""c"dor ,n,,,,.1 ,.,~ sem pr~v,~
.P'O'açaa em """eur"" públ'co dcS!,c,.jo 00 seu prolllmeoio, "lo cargo que naQ ,olegro " ca"-",,, na Qu31
.nleriorme<1le in,est'do

;
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A alegação de desvIo de função, ademais, não legitima o
enquadramento de cargos. de acomo, novamente. com a posição consolidada do STF.
sentio ve)a.se:

Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO, ADMINISTRATIVO SERVIDOR PUBLICO DESVIO DE FUNÇAo
REENQUADRAMENTO IMI-'OSSItIILIDADE DIREITO ÀS DIFERENÇAS DE
REcMUNcilAÇOfS, REPEHcussAO GERAL REJEITADA PUO Pl-ENÁRIO
VIRTUAl NO RE 578,057 CONTROV~RSIA OE INDOlE
INFRACONSTI1lJCIONAL 1. O serYidor público n~o possui di<eilo a
,,,enquadramento em ca'go diverso daquele em que é liIula" m•• mo qlJCo
desvi<> do funç.o lenha ,e Iniciado .nles da COrtSlilulçao de 1988,
Precedenles: RE 209.174, Rei. Min. Scpúlvcd. Pcr1ence. Plenario, OJ de
13J3119Sll;e AR 2.131_AgR, Ral. Min. Dias Tolloli, Plen;;,lo, DJe de 26111/2013
2 O periodo :raoalhad-J em aesviQ d~ rufl00. quando $00 ludico a COn!rOV<!fS'3
sobre o diei:O ao recebirl""!O ~ drferença de 'emur.'ilÇ~O nllo rc.ela
,,?e,m'~Q geral ~rta a ~ar o apelo ex~r~'no .'''''M;'"1. CO".oa~le ~~CI(!elOpelo
P'''''"no VIl!U'"do STF na an;\'I"" do HE 578 657, Rei. M,o M~r""es Drfe,lo 3 lo
Ci'J<~ o acIl'~~O e,tr[Y.)m.n",,""'enle recarnao '''''''''01J <ADMINlSTRAIIVQ
SERVII>OR ~U6LICO AGENTE DE HIGiENE E SECURANÇA DO rRAIJAl.HO
ENQUAORA"'ET>;JQ NO CARGO DE AUD:TORFISC/lL DO TRA~ALHO
IMPO:>SI611IDAD[ DFSVIO DE FUNÇAo OCORR~NCII\ DIREITO AO
RECHllMENTO DA.S OWERENÇAS REMUNERATÓRIAS JUROf; DE MORA
CORREÇAo MONETÁRIAE HONORARIOS ADVOCATICIOS. PRECEDENTES'
4. Ag'avo "'glm"",,[ DESPROVIDO (ARE86J1l37 AgR, Re'.tcr(aj. M,n LUIZFUX
Pri",,,,,,, Tu""a, jU'godo "'" 14/041201~ PROCESSO ELETRONICO DJe.OO4
DIVULG06-05-2015 PUBUC 07 Q~~Q1~J

Em caso similar (processo 7107-0200111-3), O Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul- TCERS, Excelenlisslmo Senhor Iradir
Pietroski, com raz~o. considerou "Que pmlJOnl as servidoras tenham .~id(Jtransferidas para
cargo de Id{Jrllica (/cno/mnaçiJo, vislumbro ofcnsa ao incisu /I do artigo 37 da Cons/ituir;iJo
Federal, por entender caracterizado ingresso em novo cargo de quadw r)iv<lrsodaqvele para
u qual IIOIIV<>a prestar;iJo de COrlCUrSO público .•

Na presente situação, cotejando as atribuições, cond,çoos de
trabalho e de recrutamento entre os cargos de Continuo e Auxiliar de Serviços Educacionais,
previstos na Lei Municipal n. 7.088109, verifica-se incongruência entre os requisitos de
admissão (fundamental e médio e curso de infonnàlica) e de padrão remuneratório
(padrão 04 e 06) de um e outro, Oque é suficJonte para tomar o projeto de lei inviliVel'.

o aumento de remuneração, além do mais, fora dos casos de
promoção por antiguidade elou pm mereCimentO, parece infringir, de fonna escancarada, o
principio da isonomia

Em apertada sintese, portanto

• CARGO: CONTINUO
GRUPO: S~RVIÇOS GrRAIS DE APOIO ~ADRAo 4 ~ (W~){padrão a;t",ado De J3 par. 04 ~ela j,M
7519!ZQ111
ATR.IBUIÇOES ai Descrição '.ntetlco ele~Udr 'e,vlÇO' de orculdçãc de ~nc>.me--rtú,. b)lJ<l,enção
ac.a"t1ca • e'ecu!"' OC1reula~o If'lernil <lopapéiS • 1.,., a en:rega co C01"responcjê~oaex:~rn~,
entregar e 'eceb", me;ote5 e Cem.is couesp<>ncenca" M correIO • fea~iZ3' trabalhos de au.il,o em $crvIÇOS
de e.çri:a.,o, be<n ""mo a""tar e tr""o",.t,r recad~.. . aie<>:le, ao wl.tone • a<JpUOIico.p<8s""do.ln" 8s
informoçOes que Cs<i,-•••.L'" ;>O"''' ~ruooc:e • l,a"'I'Or\fl, ""u",,,,, • e'ocular ;ervi",. de banco. ta,,,,

,
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• o PL 00212018 extingue. er1quadra cargo e altera padrão de
cargo de quadro de pessoal efetivo do município:
• a competênçia material e a iniciativa legislativa estào corretas.
por envol~er inl~resse local e ser privativa do Chefe do Poder
ExecutivO;
• o impacto orçamenla'io e a declaração do oldenador. embora
favoráveis a criação da despesa. referiram-se a 04 cargos de
Continuo, quando na verdade são 05 (LM 7558112):
• o enquadramento de cafllos é medida excepcionalissima e
requer substancial correspondência entre as caraclerls(i<;<lS dos
mesmos;
• os requiSitos de admissão dos cargos de Continuo e de Auxiliar
de Serviços Educacionais (fundamental e medio com curso de
informática) e os padrOes remuneratórios (padr::io 04 e padrão 06)
são distintos;
• o alimento de remuneração Iara das hipóleses de promoção
por antigUidade elou por mere\;imento viola o princípio constilLJCional
da isonomia e caracteriza indevida ascens:lo funcional

POR TAIS RAZOES, o PL 002/2018 é inviável, do ponto de vista
juridico.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juizo.

CARAZINHO (RS), 09 de janeiro de 2018

pog¥'lcnto •. recebe' u..", ~3nc;lriO. e>:lrato. de corl~. e ~.malS ~oC:Ur'len:ooi),)nr.ari<" • auxiliai no
arquIVamento d~ 03""'$, pr=sos, corre'P<lr~'lcia, em geral. • ~'C<;LJT"rtarera. aTins
CONDICÕES DE TRAElAlItO: ai Geral: ca<g' hor.". 00 35 hora" "'"'an"" b) RcqLJ",IO,. I~SlflJÇ1iO_fo"no
M~d1c• irtcornp'!ltO(WequivalenTe
RECRUTA~'EN rO. ~) Forma CO'ICU'SOP~bfco, b) R.q""ilos. tnsttLJÇilo. Ensmo F"nda~,~~T,,1

CARGO AUXILIARDe SERViÇOS EOUCAGlONAI$
GRUPO: AI'OIO EOUCACIONALPADf{AO.6 ,:, (NR) IDa,j,~o ~'I","llo 0'':. ()4 ~",a O~P","(.M
u;;m .05 para 00 pel3 i.¥ r 519,2Q121
ATRIBUIÇOES. a: Oew,~ .inT"ti."" ExaCU:<l'servlço.:ie secretaria em çera' b) D<!.crl~ ""oHi""
E,sCUlar l,aMll\OS roll""'''''' <leescrito"" err' éeparl~"'ento. mU'icipai< de euLJCaçM: • '"el zar l'aba:l1os de
dal,Io"'~"3 • cuida, de ""I\o'VOlOLJb<b<iot<>ea: • inlo""", PI"O<;e"o. d~ inlOIYTHitlC3~e vida esçd~,:
aLDtitJ3rem traMltlo. 00 ,",,"nta"' •••'" e cO<li.,e""," em ge'al, • ",,,,olar ~ io!orma' lis p.,t.,,; em guoeM Ou
"•••~" • p'eer><:her~V=, ficl,as " hm.JI~, O. em 9"',a, •• Iai>ora' <lodos "stati<tICQSqu~ndo ,"~clla.jos
2"'ar e 't>Sponsab>llzar-s.e pelo mJte,,~1 c equlpamerlo (j., tr.balho: ma,ta, ,egisl,o e erql!lvo Co t,a!);llhQ
e,aculaao: atender lelelone re"••oer e transm,~, 'ecad~ e executa, ta,e'~s .~n. • ",ror",a, proces= de
h"tonms ee vida e.co:a' • receb.", ~ "ans""t" 'n1o<maçoo., • t.rBtas ~~n.
CONOIÇOES DE t MBALHO a,ICe'3'. "'"'go horli''" de 35 Mm. seman... b) Espe<;i'" Oe'efClDO 00 e'''gQ
pode"i exigir. pre.I"çã<} de serviços em r.-g:m••SY~lemenl"' de trabalh<l
RECRUTAMENTO: a) Fortl'a Cn"Curso P.jblico b) Requ snos: Ins~ • EnSino Med>o t) Cur>o 00
Informábca c"'""p'ovOOortlM,"nis ao:e,"ntaç:lO de c~nif",ado o~ CiplOrtl" IlM 7 008,'{]9)
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Luís FERNAN
Procurador do

Matric'
OABI

BOURSCHElD
oder Legislativo
50020
93.542
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Df. nO 012/18 - GPC

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 10 de janeiro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Retira Pl002l2018

Senhor Presidente:

Pelo presente solicitamos a essa Egrégia casa a retirada de
tramitação do Projeto de lei nO002118, que extingue, enquadra cargo e altera padrão
de cargo do Quadro de Pessoal efetivo do Municipio constante na lei Municipal
n07.088/09, para reestudo.

Atenciosamente,

''li!liA
,!VI ",/~ 'Mil oh""uj Prefeit0,l

1 ~ W1. lD18

••.••••••.<.orazlnho, ra.lIO", b<
Avenid. Fio ••• d. Cunho, n' 1~. Centro

To1e1on.: (&413331.2699 10""'01\: pre!e<t",-o@e.,.,;nho."'.ll"v,bf
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