
,
•

Of.no014/18-GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 17 de janeiro de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Mareio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

3 1 lU. Mil
Encaminha Projeto de Lei nO 011/18

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
011/18, desta data, que Cria cargo de Enfermeiro de ESF no Quadro de Pessoal

Efetivo do Município, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivas:

o presente projeto justifica-se pela necessidade de nameaçao de

candidato aprovado no Concurso Público 001/15, para o cargo de Enfermeiro de ESF,

devido a falta de profissional para atuar como enfermeiro responsável pela UBS

Passo D'Areia.

Assim, lendo em vista que conforme edital do Concurso 001115 os novos

ocupantes do cargo de Enfermeiro de ESF serão admitidos através do regime

estatutário, diferentemente dos anteriormente contratados via Processo Seletivo, há a

necessidade de criação do cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do Município, para

que assim possamos proceder com os trâmites legais visando à nomeaçâo de

aprovado no concurso em baila, que vence em 21 de março do corrente ano, motivo

pelo qual solicitamos a apreciação sob regime de urgência.

Solicitamos também a revogação da Lei Municipal nO8.317, aprovada

recentemente por este Poder Legislativo, em função de um erro formal na edição da

Iai. visto que foi criada vaga para o emprooo público de Enfermeiro de ESF, e não o

cargo no quadro de pessoal efetivo, como deveria ler sido feito. Ressaltamos
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novamente que os candidatos constantes em banca do Concurso 001/15 são do

regime estatutário (quadro de servidores efetivos do Municipio).

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro

referente ao cargo criado.

Atenciosamente,

_.ca,.,; n!Jo.••.gov.br
/l.v9nida Fio ••• d. Cunha, n'12ll4, Centro
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PROJETO DE lEI N" 011, DE 17 DE JANEIRO DE 2018.

Cria cargo de Enfermeiro de éSF no
Quadro de Pessoal Efetivo do Munlciplo.

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Município, o seguinte cargo:

,

N° DE VAGAS
01

CARGO
Enfermeiro de ESF

rPADRAO
Te

VENCIMENTO - R$
4.717,86

Art. 2" As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no Art,
,. estão descritas no Anexo l. que faz parte integrante desta Lei

Art. 3' Aplicar-58-a o Regime Jurídico dos Sel'\lidores Públicos do Municipio de
Carazinho (Lei Complementar n.O 07/90) aos ocupantes do cargo criado através da presente
Lei. assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do
Municipio.

Art. 4' O cargo criado no Art. 1° fica acrescido ao Grupo de Atividades 111_
GRUPO TÉCNICO CIENTiFICO, do Anexo I da Lei Municipal nO 7.088/2009, com suas
aJteraçOes,

Art. 5" As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotaç6es
orçamentárias próprias.

Art. 60 Fica extinta 01 (uma) vaga do emprego público de Enfermeiro de ESF,
criado através da Lei Municipalll" 7.121/10

Art. 7. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art 8" Revogam-se as disposições da Lei Ilo 8.317 de 12 de jalleiro de 2018,

Gabillete do Prefeito, 17 de janeiro de 2018.
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ANEXO I

CARGO: ENFERMEIRO DE ESF
GRUPO: TÉCNIC()"CIENTíFICO

ATRIBUIÇÓES:
a) DescriÇilo sintética: supervisionar e prestar serviços de enfermagem nas unidades
sanitárias do Município, em especial as relaciortadas às diretrizes das Estratégias da Saúde
da Fam~ia- ESF.

b) Descrição analítica'
• DesenVOlver as atividades descritas na Lei 5242/98, inerentes ao exercfcio da profissão de

enfermagem;
• realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famllias na
USF a, quando indicado ou necessário, no domicilio elou nos demais espaços
comunitários (escolas, associações, elc), em todas as fases do desenvolvimento humano:
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade;

o conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou
do Dls1rito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consulta de
enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações:

o planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
o supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da

equipe de enfermagem:
o contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de Enfermagem,

ACOeTHD;
o participar do gerenciamento dos insumos necessMos para o adequado funcionamento da

USF.

CONDiÇÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais,
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestaÇ>1ode serviço em regime suplementar
de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nlvel Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de
Enfermeiro e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe,

_ ."",,..1000, ro_~.,.,_bt
A..""ido FIOfM,do Qun",,", o" 126-4. COnlro

lolofo"., (541 3331_2999 I e--m.il; proaltufa@ •• rozinl>o, •••.g.,.,.b'
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARJA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

..,,:

Memon" 002/21J18
Secretaria Municipal de AdmilÚstnlção
Msunto: Admissio Enfenn~iro d~ ESF- Oficio SMSnl 005/20t8

Prezados(as) Senhores( as):

Ao ~umpriment.á-Ios (as) cordialmente, em atenção ao Oficio 005/2018 do Gabinete da
Secretaria de 5aude, informamos que a (on;.1.ituiçàoFed~ral em seu ano 169, ~ 1~ estabelece que a
admissão ou contr.ltação de pessual. a G....,lqucrtirulo. pelo' 6rgãO$ e entidad ••• da administração
direta ou indireta, inclusIve fundações instituidas e mantidas pelo poder público, só poderão Ser feital
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pes$Oal~
ao. acré.cimos dela decorrentes e.e bouwr autor'ilaç:o esp~cíficana lei ~e dir~triz~s orçamentárias_
1'ó.stesentido, a L~ide Diretrizes Orçam.ntárias para o exerdcio financeiro de 2018, em""u arl 52.
estabeleceu requisitos p••ra o provimento de ~argos,oSquais tnIn"Crevemos abaixo,

'A.-t 52. lia u.~m<;.do 2018, ob>.",.,.ja a dispasea na aP"t16~ da
C<>"-,~nu,,lo Fod.ral~.a ~P"t51 d_ l.o;. """."~ poduõ. ,.,
adm,~.'" _d.~ <O, rumulan.""""'"..,'
I.""'".•••.~",cdn"a au • ~oúIod~p,.. ••m••••••d. mrg"" ~
""prtgos púf>lirosq•••to'''''' ;na"id"" na mffl>dalag'" d~ nll<ul~
d~P"'POl'tll~rpo",.~ul•.••, d~",,,,,.,,,,d,,,,na "'Hf1l a q"""
~"'" a ~I"t5U:
11 • ~Qu", p~ ~Wç<i. a'p'", •••«!rlo ""fi<knu pQra a.uM.",,,,,,,,dad_ •
/11-/..-ab<evado. limlu f"t'OSW no an. ';3.-

Especificamente em re-laçàoao inciso I do arl 52 da LDO2018, fui elaborado demonstrativo
especIfico na proposta orçamentária para o e~erdcio COlTente.relativo aos Recursos Humanos que
Compuseram a Metodologia de Cálculo da Despesa de Pessoai da Propo-sta Orçament;írla 2018, cujo
cargo de 01 (um) Enfermeiru de E$F foi In.erido em sua elaboraçào para provimento em caráter
efetivo, sendo dispenS<ivela elaboração de estimativa de Impacto orçamentário. conforme tabela
abaixo:

P•• _oio ••<0••• 1"-"00

L~""'£'OO,",W
For,tI!:Doman"".~vo, d. LDCllOI8, , •••. 50. 51 p 5l
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNIClplO DE CARAZINH()'RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de ContabUidade e Orçamento

Sendu (I que ~e apresenta para O momento, nas eo!ocarncs a disposição de qUiisquer
esclarecimentos que se lizc~m nec"s~rios.

Carazinho. 05 de janeiro d" 2018.

D SCHU
Agente de Planeiamento e Orçamento
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TÉCNICA
37612018

Matéria: PL 011/2018
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO. CRIAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
INICIATIVA PODER EXECUTIVO. REQUISITOS
lEGAIS PREENCHIDOS. MÉRITO
ADMINISTRATIVO ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela comissão processante ao
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa. para que seja emitida orierltação tecnica,
em seus aspectos constitucionais e legaiS, acerca do Projeto de lei n. 011, de 17 de
janeiro de 2018. de autoria do Poder Executivo, que cria cargo de enfermeiro de ESF no
Quadro de Pessoal Efefivo do Município

Os motivos constam em anexo, bem como ofício do Setor de
Contabilidade do MUnicipio.

E o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

o prOjeto de lei cria 01 (uma) vaga no cargo de Enfermeiro de ESF,
a compor O Quadro de Pessoal Efetivo, e extingue 01 (uma) vaga do emprego publico de
Enfermeiro de ESF, criada através da Lei Municipal n, 7,121110,

Segundo a jusllficativa'

o presente projeto justifi", ••• e pela n"ClIss;dade de nome'çilo de candidato
~pro.ado no COOCU'l'OPublico OOlfl5, para o cargo de Enfermeiro de ESF, devido
a lalla de proossio~al p"'~ aluar COmoenfermeiro respons;l.al pela UBS Passo
D'A,eia Assim, lendo em .,,'a que conklrrne edital do Coocurw 001115 o. novC>8
ocup.nte. do cargo de Enferm,,,,o de ESF serao admitidos ~tra"é$ do regime
estalutiÓrro.d,r••.•entem.nte dos arrtenormeme COOlratadosvia Processo Seletilio,
há a neoossidade 00 crtaç;!o do c.rgo no Quadro d~ Pes"OOlEleliv<Jde MuniCípoo,
pero que •••,im possamos proco-dercom os lrâmites lega;. visando ~ nomeaçilo
de aprovaoo no COnCOffi<>em barl., que V<lnceem 21 de março do correnle ano.
mOlrvo pelo qual sol'Citamo> B apteC'açoo SObregime de urgência. Solicilamos
lambém a revogaçilo da Lei MuniCipal n B317, apro.ada recememenle por e.le
POde' Leg,"ia~vo, &m lunç;!o de um erro formal na o-d;çilo da lei. \I1sloQue 101
enada v~9apara' ""'prego publ,co de En!erm~iro de ESF, e não o cargo no
qUddro de peS$oal efoti"o, como de'e,ia ler sido rerto, Ressallamos "".a'Mnte
que OScandidatos constantes em banca do Conco"o 0011115 ,ao do regime
asfatutllrlo (quadro de ."rvidmes Elfelivosdo Mun;oipioJ.Ane.amos Demonstrativo
d" Impacto Drçam""t~rio e F'nsnceiro referenreao cargo crlado

A compelência material (criação de cargo nos quadros de cargos
de provimento efetivo) é do Mun,cípio de Carazlnho, havendo, pois, Interesse local (CRFB.
art. 30, I c/c LOM, art. 18, XXIII'),

'An 3Q. Gomp<le."" Munk;ip,o,
I .109151., Sob," ••• urtl"" de In'., •• ", lo"",:
Ar\- la - Comwt. I C~m.,. M"'ic,p.1 C<r1 •• oç.ao ao Pr.r•.to O"po<.ob,. lod•• a. maré".' d. comwt~r,". ao
Mu"""",, .•• _r.lmenl. 00b<l>

Av. Flores da Cunha, 799. Cai~a Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330"2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINH IRS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rg.gOV.br www.camarncrz,rg,gov.br CNPJ: 89.965.22210001.52
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CDllIMI •. a

A iniciativa da proposição de lei, da mesma farma, está correta,
visto se referir á criaçAo de cargo !!felivQ do Poder EXI!ÇI,)tivo,sendo, assim, de
competência privativa do Prefeito Murlicipal'.

Preliminarmente

A criação de despesa de caráter continuado (criação de cargo de
provimerlto efetivo), segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal', exige: a) estimativa do
impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subsequentes; b) demOl1straçao da origem dos recursos para o seu custeio; e cl
comprovação de que a despesa criada não afetará as metas de resultados fiscais
constantes na LDO (com apresentação, inclusive, de premissas e metodologia de cálculO
utilizadas)'.

li
XXIII-1..«)"""00' •• "U"""" o. ,M""" •• 100,1(AI<.'oOOllC"ELO34'2013)

'AI! .9 - sao "" .nc,,",," p",.t,v. <lOPeei.,;,oa. lo,. q,. d.sponhom '001'0'
I - =~o, ',""brmaçJo 00 oxt,nçJo "" ,a'go., f"çóe!; "" ."'P'",,'" o"b'''''''' n•• d"';oi<tr~ d".' ••••• Iár~u<:a00ou",.nto <lO >C'. '."'U,,"I'Ç30.
li- 'orv>:t"•• PIlOI'"", ""u '09"'" jurld""" provrnonl0 de ca'go., ""t,hi1id'-," • 'po&<r>t'do".
111- U,'çJo, ""Mur'Çlo" .lr,buOÇ6o'd" •••••.ol.n •• "" dOl'.rt''''''''las eq~'''","Mes e ótg;l<>o'doadm"'''l'';Jo piIbl'<;;I
~ - "'.;;,"" or",,""'"III,,' • tnbJ!ano •• QU.alJloII," • a!»rIlJ•• de c<éd~o."" C,,"<»d' 'u,i""" prêmIO>O<J,"b""nçõo~

, Art, 16,A cri"ç;lo, e>p.n~o ou .pecf.'CO""",nro d. ';Jo 9""ema",.""" ouo .<.=to ''''''''''10 d. _pe •••• ,'iOornp'''"",O de
I ••• Ii"'.ti., do Imp.aClo o'ç''''ontarlo-fi''''""oiro no o<ore;oio om QUo dovo .nlra< em .i~or O no. doio.ubooQlionl&O;
1I•dec1a'aç.lo do orC.nador d. o•• pe•.• d. Quoo ouI'I"onlotom ,otqu.;Jo otçamor>to,;,• ~n.nee,," com , "" or"""1t"IIar,..',ual e OO~',b,'idad. COO'f'o plaoo p1u"'''u.1 • com • Ie,de Oi'&t",e, orç;or->eot1lria.
!i " P". os fIn. o.". (.o,C_ple",ontor, """.,0 •••. ""
I •• deq,ada CO'"a le, orçomO!"ll.",.nual o oe, •• ," Objetode "o"~o e.peclfoo,o,• "f 0:"01., 'u QLJee"'I' '''''''llid' por
",""11<>{;OnO'ICOde ror",. Que "' .••••'" l(J(j~ a. ,~.,pe • ., d., """'", ••• _ """,,"0" e • ~.Iila, ~'.vi.t., no
~'og""',"" "oba I"", n;lo "1"'", u~,."" •• ;>dQ<.O. '"", •• "I,,,"_os p"o o e•• rei""" '
11: comp.'I,", com OplOOOplu".,"u", •• le' de o,re~"e. orç.mont1l,",' • oe."...o quo $Oooof<>m1.com •• Olrotrt>••
obj.tl.O', ,c""'id."e •• "'eto, pr""'Sio. no•••• 'O""urne'ltos e """ ",rrlnj"qu.Iq"", d. SUo,OlsP<>siçóe. .
!i <;AO$lmwva 00 que trota OlnO>oI do ÇBJlol•• ,1I"",""~,,,hoda o•• ~."",,,,•••• m<todQJQgIO00 o.lrwo "!lWZ8<l••
!i 3 R•••• "'••••• <lodisposl' lI<"e '1 ••' o O•• pe•• OO"",de'oda,,,,,Ie"",,lo, nos lermo•• mQuo<li<pu", , lei00 oi~",.,O'~menl", ••
~ 4' ••..•"om,." 00 C8pu1 """",tu.,,, <OMiçIIoo"",i. poro
I .• "'peMo e IC'I.Ç~O"" """ços, ""n"""onto de to" ou ",O<uÇ3000 0/>'0"
li. de"P"'ecoç;lo <lomó,.,. urba...,. a Que$e "'''ro o & tdo'1 182 o. CO,"~Q
Art. H. CO"".der, .•• olmga1óli. d. cs"ter çont'nuado. oespe •• OOrrant. o.ri •• da d. loi. ",edld. Pro.•••óri. O" oto
Odmln,.lrort,vo l\O""ot,vo Q"" ""'''' por. O enl •• oMga~ao ''''''' de .ua o'ocuçlo pc< "'" porlodo .uperior e ool.o'.rero'o •.
S ",0' oto. QU. eriarem O" .umon"'r"", d"peo.a da QUot, ••.• o cap~f oo•• rl<>$O, Ir'""uid"" com a .,"mat",.
ll<V"••.• 00 1"<"0 I 00 m,16 • domon.trar o orig.m Oos f'9Cu""" "",. ""u eu,loio,
S 2' P.,. ol.ito do alond,monlo do !i 1', O .to .orá .companh'do do compro"ç~o de Quo a rIo'pe •• c,l'da OU
."montoo. nlo .t.t •• '" m.ta. d. ro,u!ta,,," fi'<ai. provist •• no 'ne.o referido no li" do .rt, .'. d••• ndo "u •
• r.lr"" hn.anealr"", nos ""riodos '.~"mt •• "" <""',,""""0"" pelo '_.nto pe"".nent. o. _ta ou pet. r<><!uç'"penn.nenlo d, da.pe ••
~ 3' Pora <'coo do i 2", oo""do,"_ ••• 'ornento ",,""'''CCI. de reeM. o pro,onie,to O, ."",",*, do .lIq"OI" .mpiioçAoO,
~••• <lo""I:tJIo,m,)o'"<Jo OIJc""çAo de trlbotoo" oonl"~U1ç;lo
~ 4' A oompro'.ç;lo r.r_. no !i 2", aprosont". ""lo p.oporreclo oon"ol •• pre"" ••••• meIOOolog"do ""","lo U'~jzBO"l
,"'TI pre..uoro 00 exame de """,',ort,~,Iid.de c. d•• pe•• c"'" ., dem." "orrnao do Pl."" olu"",,u,' ~ <I. loi de d,"'triz,':
OIÇa""'"I:Io" ••
!i s' A<Io,.pes. do Q"" tr•••.••• t. artigo nlo •• ,á ••• c"""', 'ote. d. Implomontaçlo d', modid., re'*rirlo. nO~ 2'
•• quo,. ,otegrorl<>o I•••trumonlo QU' • "iar ou 'umenlo" •
li 5' O 0''''''''0 "" li l' 0'0 .e .p1io. :lo,d.""., •• de,l;n8<l., .0 •• ,,"""~. oi.ida ""'" .0 "o;u"""''''''o de """"c.,,~o dop•• ...,.1de qL•• ".Ia o ""''''0 X do.rt 31 d. Gon",'u'çao, •
~ 7' e.,.,Side,. .•• oum.'lo de o•• "" ••• p.orrcç'l"lo osq,"l. c"-><laoor pr"o do"'",,",,,,o
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Na situação apresentada, o Selor de Contabilidade e Orçamento
refere que o cargo criado foi incluído no demon.~lrativoda proposta orçament!mn para o
exercício corrente, motivo pelo qual se dispense a elaboreç()o de estimativa de impacto
orçamentário,

No mérito.

A criaçâo de cargo público perpassa pelo Chamado mérito
administrativo, cuja conveniência e oportunidade são exclusivas da Administração
Pública.

Embora Mo se desconheça essa natureza discriciona,ria do ato,
certo o é, todavia, que a criação de cargos permanece sujeita a um controle legal, através
dos demais Poderes.

É justamente com esse controle legal, por exemplo. que o órgão
controlador verificará se nM se esta criando cargos comissionadOS para atividades de
efetivo e vice-versa, ou se não restaram observadas as regras financeiras, ou, ainda, se a
remuneração prevista guarda compatibilidade com a comple~idade e natureza do cargo,
problemáticas estas todas não evidenciadas

Em apertada sintese, portanto

•

•

•

•

o PL 011/18, de origem do Poder E~ecutivo, cria 01 (uma) vaga
de Enfermeiro de ESF no Quadro de Cargos Efetivos;
a competência material e a iniciativa legislativa estão correIas,
por envolver interesse local e ser privativa do Chefe do Poder
Executivo;
a despesa criada foi levada em consideração quando da
proposta orçamentária para °exercício corrente; e
a matéria enVOlve o chamado mérito administrativo, de
conveniência e~dusiva da Administração Pública. e Mo hii
evidências de quaisquer ilegalidades.

POR TAIS RAZOES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PL n. 011/2018

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

• Esta Ori,,,,tação TéctIIça " ccmp<lrta por 03 (três) folha., !,en,~

CARAZINHO (RS). 10 de fevereiro de 2018.

,
Luís FERNAN
Procurador do

Matric
OAB!

BOURSCHEID
oder Legislativo
la 50020
93542

Av. Flores da Cunha, 799 - Cai~a Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-000 - CARAZlrJHOIRS
E-mail: camaracrz@camaracrZ.rs.gov.br wv.w.camaracrz.tS.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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---------------
•• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTiÇA E fiNANÇAS

Perecer nO 018/2018 (VIABIUDADE)
Projeto de Lei nO 011/2018
Autor: Executivo Municipal
Ementa; Crio corgo de Enfermeiro de ESFno Quadro de Pessoal Efetivo do Município.
Relator; LuisFernando Costa

Relal6rlo
1. A matéria em anólise. de auloria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa

legislativa. sob o torma de Projeto de lei, tendo como objetivo o Ementa acima
citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitaçõo que disciplinam a matéria do
Projeto de Lei 011/18 está sob a responsabilidade desta Comissôo para que seja
elaborado o parecer sobre sua legalidade. constitucionalidade e
regimenlalidade.

3. Acostou-se parecer jurídico 376/2018

Volos
1. Conclui-se legítimo o iniCiativa desta proposiçoo de lei, tendo em vista se tralar

de interesse local e ser privativo do Chefe do Poder Executivo. nõa havendo
quaisquer vicias nesse ponJo.

2. Por tal razão, VOTA o Relator pelo viabilidade do Presente Projeto de Lei.
3. Os demais vereadores votaram de acordo,

Conclusão

4. Os integrantes do Comissõo vaIaram, por unanimidade, pela viabilidade do
Projeto de leI.

S I d .- .. ó.b / ,
aa "eemae, ,"IOmaL'b~/el'/ OIde Im"l,a de2018.

~ -,-~
Vereador Luis '.' - Costa

,/',e I";L--,. rtJt-(/" ,I /0....d
Vemo o Fa la Zane I"

Vice Presidente

Vereador Lucas Lopes
Secretária

Av, Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 9950Q..()00.CARAZINHOIRS
E-mail: camaraCI'l@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs,gov.br CNPJ: 89.965.22210001-52

mailto:camaraCI'l@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs,gov.br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHD

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DEORDEM eCONOMICA ESOCIAL

PARECER

Perecer nG 01712018
Projeto de Lei nO 011 /18
Aulor: Executivo Municipal
Emento; Cria carga de Enfermeiro de ESFno Quadro de Pessoal Efetivo do Município.
Relolor: Estevão De loreno

Relatório
I. A matéria em análise. de ouforia do Executivo Municipal, tramita nesta Cosa

Legislotiva. sob o formo de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima
citado.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o
referido Projelo de lei está sob a responsabilidade desta Comissão poro que seja
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômica e social.

Voto do Relolor

3. Adota-se o fundamento do parecer da Comissão de Justiça e Finanças.
4. Ademaí5, não se verifico impacto negativo na economia e na sociedade local.
S. Por tal razão. VOTA o Relator de acordo ao Projeto dei.
6. Os demais Vereadores Votaram de acordo.

Sala de Reunioes Antônio lib6ri

Av Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440. Fone/PABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAlINHOIRS
E-~ail; camaracrz@camaracrz.rs,gov,br www,camaraclZ.fS.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www,camaraclZ.fS.gov.br


PROCESSO NO: OJ91oJ 9\ ~ 'i
SIM NÃO

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X

Erleí Vieira Ausente

Eslev!1o De Loreno X

Fébio Zanetti X

Gian Pedroso X
Gilson Hauberl X
Ivomar de Andrade X
Janele Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Femando Costa X
Marcio Ho '" Presidente
TOTAL 11
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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OPOO3/2Jle
COfct,nno 05 da le~e(e.ro de 2018

éxceJenllS!.irYlOSenho! Pre!ci!o Murólcipa':

Comunk;amOl a Vo~,o E>:c~ncio de que c1te Legi\lati~o. em R6'lJniOt:!s
OrdirlÓ'io e extroo<dr.6ria nO cfo de heie. vO!OoJc. leguinte. projetos de le!, onun::10! de\\e
PodeI Exacv!ivO. 0\ quoi1 ,••lacionomosobcl<o:

1. Projeto d•• lei 006/\8 de c",krio dó EJ<eculivoMunc;pal. o quol Dá novo redaçOo 00
•••.rt. 7' rio tel Municipal nO 7JYY?l09.Ap'ovado por unanimidade.

2. Projeto de lei 010/18 de autoria r10 Exe(;~'!;voMunicip(ll, o Inclui PcroorCfOSúnicos
00\ Arts. 3' e 5. do lei MUrltcipal nO J.A6611~Aprovodo POI unanimidade

3. Projeto de lei Otlfl8 de Q.lIOtio 00 E.>.ecutivoMUI11çipa!.o qool Crio cargo de
Enlell'neiro de f.';f no Qvodfo de Pe'\oal Eletivo do Mun'dpio. Aprovado por
unammldode I

4. r'o;elo ae !.ei 012/18 Cl~cutOlio do hecvli,1O MU"icipol, o Q(,(ll AvlOlizo abel1ura de
Crédila Especlol no Ofçamento de 2018. Aprovl'da por unonlmldl'de

5. Projeto oe Lei 013/18 oe autoria 00 Executi,'o Mun:C,pol. o quol I"clui o oção
orço",ent6,;0 e O\JtOrlLOo ooortura ae Crécito Elpeclol no OrçQ'f1enlo de 2018.
Aprovodo pOf unl'nlmldod ••

6. Projeto de lei Oi 4/18 de outono do Ellecuti~o Municipal. o C'io ~OgOI no Q'Jodro d",
Pes$o<l![felivo rio Mu.,leip;o, conltonte 00 lei Mvnicipol. r.' 7.088109 Aprovado por
vnanlm\dod ••

7. ~rojetoti", Lei 0151\8 de avTono do E.eculi~o Municipal. Alt••", a t"beI<1 de
vcnc:mer'\tos cansto~'o 110 Ar!. 9" do l",i Mvnicipol ,,' 7.OIl8f09. Aprcwado por
unanimIdade.

fi. ProjeTOde Lei 016/18 de outono do E>.•.•culivo M~niôpol. Aulo'110 o abCr1ufo de
Crédito Svplcmentur no Orçarnento de 2018. Ap.ovodo por unanimidade.

9. froje'o de lt::; Oi 7/18 dlO oulu'io do Exccut;,'C)Mvn:cipol, Ro~oga di\pOlitivo do Lei
MuniC;lXll n' 8.2M 120l7. Ap,ovo.do por 11 valo. fo.voréveis e 01 valo conlrã,lo.

la. Veto Telol co [.ecuti.o Munk:ipol au Pfoiel0 de lei 004/17 de Qutorl do V€'''OdOf
Donlel Wetl ••r. Aprovado por unonlmldade. I

Av.Rores da Cunha 799 _Carta Postal' JJO F Pe.."ail: camaracrz@~mara= rsgov br' - oolO{ABX.54 33302322. CEP 99500-000 - CARAZINHOIRS
,. Wlvw,camaracrz,rs,gov.br CNPJ:89.965.2.22f0001-52

Atencioiom"nrc,

A 5<.;0D;ç••léncio u :.anho,
MillQf'1 SC"",i\7
P,et",il",o Mv,,"cipai de CorOll!lt>o
Ccroz,nha. RS

;

/ 1<-- CV~
/ Mordo Hopot;n

______ Pre~ncnte
~.: :'",::.....•• -" ("<:.-,-:.,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEr N" 8.321, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Cria cargo de EnfermeIro ri. ESF no
Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio.

o PREFEITO DO MUN1CiPIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.

lei:
FAÇO SABER Que o LBgislall~O aprovou 11eu sanciono e promulgo a seguinte

Art. 1" Fica Cliado na estrtJlura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Munlcipio, o seguinte cargo:

N-DEVAGAS
01

CARGO
Enfermeiro de ESF

PADR O
Te VENCIMENTO. R$

4.717,66

I
Art. 2" As atribuiçOcs e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no Art.

l' eSlaOdescritas no Anexo l. que faz parte inlegranlll desta Lei.

Art. 3° Aplicar_$a-à o Regime Jurídico dos Servidores PlÍblicos do Município de
Caraz;nho (Lei Complementar n," 07190) aos ocupantes dO cargo criado através da presente
Lei, assim como toda a legislaÇoaomunicipal que envolve os cargos de provimento efetivo do
Município.

Art 4° O cargo criado no Art. 1° fica acrescido ao Grupo de AtiVidades 111•
GRUPO TÉCNICO CIENTiFICO, do Anexo I da lei Municipal nO 7.088/2009, com suas
alterações.

Art 5° As despesas decorrentes desta lei correrão â coola de dOlaÇÕes
orçamentárias próprias.

AI1. 6° Fica extinta 01 (uma) vaga do emprego público de Enfermeiro de ESF,
criado através da lei Municipal nO7.121/10.

Art. 7° Esta lei entra em Vlgor na data de sua pubhcaÇoao,

Art 8° Revogam-se as disposições da lei nO8.317 de 12 de janeiro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018.

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

_.<.~nho.".liO",br
A•• nld. F••_ d. Cunho. n" 121.<.c....lf.

l.IeI ••••• , ($olf3lJ1.2US !•••••11:prolOltu"'iIJ<.o""'lnh •••••.goY.br

--0>-7lo'; luiz Boles;
Secratario da ministraçao

""
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

---------------~':.---- ---~---=-

CARGO: ENFERMEIRO DE ESF
GRUPO: TECN\Co-CIENTIFICO

ATR1BUIÇOES: .
a) DeSClição sintética: supervisionar e prestar serviços de enfermagem nas l)nlda~es
sanitérias do Município, em Bsp8cilll as rBladonadas àS diretrizes das Estratégias de Saude

da Famllla - ESF.

I

b) Descrição analítica:
• Desenvolver as atividades descritas na lei 5242198, inerefltes ao exercício da profissão de

llnfermagem:
• realtzaf assistêf1cia Integral (promoção e proleção da saúde, praVilnção de agravos,

dillgoóstico. tratamento, reabililação B mar'lulenção da saúde) aos indwlduos e lamllias na
USF e. quando indicado ou necessário. no domicilio eJou noS demais espaços
comunitários (escolas, associações. etc). em todas as fases do desenvolvimento humano:
inf;l.rlcia, adolescência, idade adulla e terceira idade;

• conforme protocolos ou outras normativas técl'1icaseslabelecldas pekl gestor municipal ou
do Distrilo Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar consultil de
enfermagem, solicililr e~ilmes complemenlares e prescrever medicações;

• planejar,. gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS;
• supeMslonar, r:oordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e da

equipe de enfermagem;
• ~;~ri~~~~~articiPar das atividades de Educação Permanenle do Auxiliar de Enfermagam,

• ~~~cipar do gerendamenlo dos insumos necessários para o adequedo fundonalTllK11oda

CONOICOES DE TRABALHO:
a) Geral: .carga horária de 40 horas semanais,
b) EspeCial: o exerclclo do cargo podará e"
de trabaiho, bem como o uso de unrf xlg,r a prestação de serviço em r6gime suplemenlararme,

RI;;CRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução, Nlvel Superior e hab'
Enfermeiro e inscriç<'lo no respectrvo C Ih Ililação legal para o exercido da profissão d

onse o ou entidade de clasS8. e
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