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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 30 de janeiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver, Mareio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

3 1 JU <01'
Encaminha Projeto de Lei n" 017/18

Senhor Presidente:

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

017118, desta data, que Revoga dispositivo da Lei Municipal n° 8.267/2017, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa flexibilizar o provimento de cargos tendo em

vista que a redação inicial do dispositivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018

limitou-se a admitir servidores quando ocorresse a vacância ou a previsão de

provimento de cargos e empregos públicos que fossem incluidos na metodologia de

cálculo da proposta orçamentária.

Atenciosamente,

DS/DDV
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PROJETO DE LEI N° 017, DE 30 DE JANEIRO DE 2018.

Revoga dispositivo da Le; Municipal nO
8.26712017.

Art. 1° Fica revogado o inciso I do Art. 52 da lei Municipal nO 8,267, de
16 de outubro de 2017.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 30 de janeiro de 2018.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ORIENTAÇÃO TECNICA
380/2018

Matéria: Pl 01712018
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO.
EXTINÇÃO DO INCISO I DO ART. 52 DA
LDO 2018. CONDIÇOES PARA ADMISSÃO
DE PESSOAL NÃO RESTRITAS A
VACÂNCIA OU INCLUSÃO PRI:VIA NA
METODOLOGIA DE CÁLCULO DA
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Traia-se de pedido encaminhado pela comissão processante ao
Departamento Juridico desta Casa legislati~a, para que seja emitida orientação técnica,
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 017, de 30 de
janeiro de 2018, de autoria do Poder Executivo, que revoga dispositivo da Lei Municipal n
8.26712017.

Os motivos constam em anexo.

É o brevlssimo relato, passa-se a fundamentar.

A proposição extingue o inciso I do art, 52 da lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2018, não mais preveMo como requisitos exclusivos para admissão de
servidores públicos a vacancia elou sua prévia inclusão na metodologia de cálculo da
proposta orçamentária.

Segundo a justificativa:

o presente projeto visa f\exiblliUlr o prollimento de ca'g<!S lendo em viOla qUI! a
fe<iaç;lo inicial elo disPOs~ivo da Lei de Dirclrizes Orçamentim ••• para 2018 limitou_
se a aamitir servidores quando OCOrresse a vacância OUa >"e.,.ão de provimenlo
de ",,'go. e emprego. públicos que fossem induido. na melOdOlog"' de cAlculo da
ProPDSt~orçamentéria,

A iniCIativa desta proposição de lei é legitima, tendo em vista se
tratar de matéria de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo, não
havendo vicios, portanto, rleste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRF6 e inciso IV do
artigo 29 da lei Orgânica) "

1Art 30 Compete aos Municip os'
I - legislar sobre assuntos de interesse local:
Art, 29_ SAo de iJlK:ia~.a >"i'at'"" do Prefeito as lei. que di.ponham .0llrC'
I - criação. lran>fom1aç:io ou e.t'"(:.\o de 10'''[10', 'unções <lUempregos públiCOSna administração direta e
autérquiC<l ou aumenlo d~ • .," romuneraç~o;
11- servidores públicos, seu reg,me luridico, provimento de cargos, est;)bilidade e "f'O.enladmia:
111- C1iaçao, eslruturaçao e atrrbuiçOes da. sccrelaria. OU depanamentos equivH"'nl..,; e órg~o. d.
Hdmin••rraç;lo púb~ca:
IV - matéMa orçamRnl<iria e lribut;ri. e a que auloriz •• " abertura de créditos Ou conced" au.i1i<>s.prêmios ou
subvençOe.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
_.U

A lJfgencia justificada no projeto de lei torna necessária que sua
tramitação observe o disposto na Lei Orgárlica e no. R:gimento I~temo ASSim, o
requerimento de urgência deverá ser submelido á aprecla~ao do Plenarlo evolado por
maioria simples: a, acaso aprovado, 111\0poderá ter Iramltaçao supenor a 30 (tnnta) dias e
nem ficar baixado às Comissões por mais de 20 (vinte) dias, sob pena de sobrestamento
dos trabalhos da Casa'.

No mérito.

No que toca aos aspectos financeiros, a criação de despesas de
caráter continuado decorrente de lei, medida provisória ou ato administrativo (execução
superior a dois exercícios) dependerá de estimativa do impacto orçamentário.fmanceiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstração da origem
dos recursos para o seu custeio'.

2 A~, 32 - Nos proJelos de 'u~ inie,aliva,O Prefe~o podel1l solicitar à Camara que os aprecie em regime de
urgêr"\Ckl
~ 1'. Recebido o ollciodo PreleiJo. a Câmara tera trintadias par. apreciaçâo "A projelOde que trata Opedido.
~ 2" - Nâo ha,,,,,do d.l,beraçào sowe o projeto. f'IOprazo prevrsto. se'li mcluido na Ordem do Dia,
$Obrestando.se a deliberaçllGcc qualq""r outroa'.unlo, até que se ullime3 votaçao,
~ 3'. Os ora,os de q~e trata esle art'go serllo irllerrompidosdu'anle o recesso p.rta"",,,,,,, (LEIORGÂNJCA).
Art 16.A onaçao, e.pansão ou 3perlclçP"menlo Oea<;>logOliern.mcnlal que acarrete aumento da despeila

sera 'c""'panhado de:
1_utimabva da impac!O o";amenliírio_finan""i,,, no exerciclo "m que deva e"tr.r em vigor e nos doIs
SUbseqUBntes;
11-"ecIaroçao do ordenador da ae<pesa de que o aumento lem adequaçao o'camenlària ••financeiracom a ler
orçamen:ària anual ~ compalibitidadecom o plana plurianuale com ~ lei de dlretr;,es "'çamenlarias
li l' Para OSfins dest~ Lei C"'",>lcmentar. conslde' ••.•c;
I - adequad~ COma lei o'çamGnt"'ri~anual. ~ despesa objelo de dolaça.oespeciftca e suficiente, ou que esleja
abrangida I'Or credito g"""rico, de forma que &ornadaslodas as dospe•.•• d~ mesma esPéCie. realizadas e a
re.ltza" previslas no I'rogram., de trab"lh<>,nã<>sejam ullrapessado. os ~mlle. estabeiilOdos para o e.ercIClO.
11- campati,.1 oom o plana plurr3nuale a I~Ide direlnzes <>rÇamentária•. a despe •.• que.e conrorme com as
direll'ites. objetivos, pri<)l'id2~CS~ metas prevIStos neSses instrumentos c nao infrinja qualquer de suas
disposiçoos.
~ 2' A estim.t'va de que Irala O '"'01S0I dOcaplJl ser~ aCOOlpenhad<ldas Pfem,"sa~ e melad~ogio de calculoutilizada.
li 3' Ressalva.~e do d,spo'l., c~sle artigo a despesa co"'.iderada irrelevanle, nas termo. em que d,.puser a lei
de dir~lTizcsorçamentárias
~ 4' A. n0ffll3Sdo c~purCO".lltoomcor.dlçao prévia p,;ra,
I . empenho e I'cit"çao de "~rviça•. fomoomcnlo d~ bens Ou"'''''''<;>lo d" obra$;
11.des.propriaçJo d" i"""eis u,ballos a qu~.e r<>fereo ~ 3'do ad 182 dª Conslit\!illi
Aft. 17. Consid"ra_"e obrigatória de caráter con~n<l.do a desP"Sa correntB derIvada de lei. m~dida
provisória ou alo adminislr.llvo normativo qUBfixem P~" o onto a obrigoçJo legal de Sua e.ecuç30 por
um periodo supBrior a doi. exercidos.
~ ,. Os atos que criarem ou .umento",m desp ••••a "o que t",to o capul deverllo ser instruidos com a
Bstim.tlva prevista no Ino;oo I do ~rt. 16 e dBmonst •• , ~ origem dos ",cu",,,. pera seu custeio.
! 2'l'ara efBito do atendilrronlo do li 1', o ato ser;! acompanhado d" comprovação do que a de.~esa
criada ou aument.d. nJo ,f~ta"i as metas de resultados fi"cais preVistas no anoKOrefcrido no i 1 do
aft. 4', devando seu. of~iIO' financeiros. no. p~ríodos segulnt ••••.ser compensa"~ pelo aum~"to
permanente de "'c~ita ou pela r~dução perm.",,"te de despesa,
li 3' Pa'a eteilo do ~ 2', censdera .• e aume,lIa permanente de rece]f. o prevenienle da elevaçJo de ali~uot.s.
ampliação da base de cólIClJ"'.majoração ou criação de trib'utoou cenlribuiçao
~ 4' A comprovação referida <lOi 2'. ap'ewntad. pelo pr0P"""n~e, conter•• as premISsas e melad~Ogla de
cálculo utili2llda•. sem prej"",o do exame de compalit>;lidadeda de.pesa com as demais no""". da plano
plurianuale da IBide dir~lrr,,,",orçamenlMas
~ $" A despB8a de que ",,!, este artigo não senl uecut'da .ntes da Implementaç;lo das medld ••
referld •• "O ~ 2", as q' •.'is ''''cg,al'!o o InstrumBnto q"" a criar ou aumentar.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Não se deve descuidar, ainda, que o alo de admissão de pessoal
pode se originar de motivos outros que não aqueles estritamente previstos no inciso I do
art, 52 da lDO 2018,

Por exemplo, a Administração Pública pode necessitar de um novo
profissional já nos primeiros meses do exercício financeiro, o que. persistindo o disposrtivo
aqui combatido, impossibilita sua admissão

Em apertada síntese, portal'lto:

•

•

•

•

o Pl 017/2018, de autoria do Poder ExecutIVO, extingue o
inciso I do art. 52 da LDO 2018, a fim de não mais ficar restrita a
admissão de pessoal apenas para os casos de vacância ou
previsão prévia no cálculo da proposta orçamentária:
A competência material e a iniciativa estão corretas, por ser a
matéria de interesse local e pri~ati~a do Chefe do Poder
Executi~o;
A despesa de carater cOlltilluado (execução superior a dois
exerclcios fillallceiros) depende de estimati~a do impacto
orçamentário no exerclcio em vigor e nos dois subseqüentes e
comprovação da origem dos recursos;
A disposição legal quanto à admissão de pessoal não pode
engessar a atuação da Administraçilo Publica, a ponto de
comprometer o interesse publico,

POR TAIS RAZ6ES, esta Procuradoria legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurldlca do PL 01712018,oportunidade que renova a necessidade de
observância das regras reg;nlentais para o requerimento de urgência,

É a tundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juizo',

CARAZINHO (RS), 05 de fevereiro de 2018
. \

lUIS FERNAN BOURSCHEID
Procurador d roder Legislativo
Matricula 5002 OAB/RS 93,542

)

~

~ 6' o d;s.posto 110~ l' nilO '''' apl,U1 as despesa. destinada. ao $f:rv>ÇClda dívida ""m ao reajusl.mento de
remuner.çao de pess:;al de q"e lrot. o '""'sO X do art. 37 d. Con.tituiçAo,
~ r< Coo.KJer.-se aumento de de'pesa a prorro-gaçao d;oqU<!lacriada JXl' prazo determinado
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer nD 022/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de lei nD 017/2018
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Revogo dispositivo do Lei Municipal na8,267/2017
Relatol: LuisFernando Costa

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal. tromito nesta Caso

Legislativo. sob o forma de Projeto de Lei. lendo como objetivo a Emento acima
cilado.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitaçâo que disciplinam a matéria do
Projeio de lei 015/18 está sob Q responsobilidade desta Comissoo paro que sejo
elaborado o parecer sobre sua legalidade. constitucionalidade e
regimentolidade,

3. Acostou-se parecer jurídico 379/2018

Volos
1. Conclui,se legitimo a iniciativa desta proposição de lei. tendo em visto se trator

de interesse local e ser privativa do Chefe do Poder Executivo. nõo havendo
quaisquer vicias nesse ponto.

2. Portal razão. VOTAo Relator pela viabilidade do Presente Projeto de Lei,
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, POI unanimidade, pela vloblfldade do
Projeto de leI.

Solode R,"'iÕe>A'I6,""'~f~iO'. OIde r"eeeimde 2018.

Vereador L~~ndO Costa

0Wm";"',OIe ;ç-
"1-// () ~ 4l'HI "
Ver ar Fábioza~

Vice Presidente

Vereador Lucas Lopes
Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÃMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE -"
COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA ESOCIAL

PARECER

Parecer nO 021 12018
Projeto de lei nO 017/18
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Revogo dispositivo da Lei Municipal n° 8.267/2017
Relator: Estevão De Lorena

RelalMo
1. A matério em anólise. de outorio do Executivo Municipal, tramito nesta Coso

legislaliva. sob a formo de Projeto de lei. lendo como objetivo o Ementa aCÍma
citado.

2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o
relerido Projeto de lei estó sob a responsabilidade desta Comissão para que seja
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômica e social.

Voto do Relator

3. Adota-se o fundamento do parecer da Comissão de Justiço e Finanças.
4. Ademais, nõo 5e verifico impacto negativo no economia e na sociedade local.
5. Por tal razão. VOTA o Relator de acordo 00 Projeto de lei.
6. Os demais Vereadores votaram de acordo.

Saia de Reuniões AntOnio Libório

0'
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PROCESSO N°: O.J.3~0"'-3 \ J 1
NÃOSIM

Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Ausente
Estevão De Loreno X
Fábio zanetti X
Gian Pedroso XGilson Haubert XIvomar de Andrade XJanela Ross de Oliveira XJoão Pedro Albuquerque

Xluis Fernando Costa X
Marcio Hoppen

PresidenteTOTAL
10 01



E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DECARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE _,-.
OPOO3/2018

/I'>I;Ur'\!O;votoçOo de P'Oj~tOI

bcclcntílllffiO senh", Prefeito MlJrYdpnl:

Corol,inl10 05 de !avereiro de 2018

Coml!nicomo<. " Vos,,, Fxc••l~ncia de cue este LegWativo. em Reuni/'k!$
Q;dirlOria e extroo<ofrlório no 0:0 de hoia, voloJ o; le<;lUintc' projetos o.. lei. orlundas d~e
Poder Exacutjyo. 0$ qvol\ relocion:.lnlOl oba"o:

,. f'fojclO de le' 006/18 de oul""io do ~.xecut;yOMunicipal," qool Dó flaVO redação 00
Ar1.7' da lei Mundpal [l' 7JXllitfi. Aproyorjo po, unommid<>de.

2. ProjeTo de lei 010/16 de outono dO Executivo MUr'lic;pOI." Irlctui Poro~a!os linTcos
00\ AI1\. 3' e 5. ao lei MunICipal n" 1.8b61\~.A!:"ovodopor uno"~ldade

3. Projeto de Lei 011118 de wlOl;o do E>cecul;voMunidp::ll." quol Crio cargo de
Fnlelmei,o ele E5~no Quadre de Pena0! Efetivo do Municipio. Aprovado paI
unanimidade

4, Projeto de I.e;0!2/l8 dGoutcrio do fxecuti~o M"nic,pnl, o ou"" Autorizo ol.>~turo (le
Crédito Especial no Orçoll'entooe 2018.Aprovodo por unanImidade

~. f>rojeto de lei 0131\8 de outorio d<l E!<ecvt"'o Mvrú;ipol, o quo! Inclu; o 0;;00
OIço'nenlorio e aulmizo o uoo'lura de CrMito Es;:ecicl no Orço,rento de 2018,
Aprovodo por unanlmld",de

6. Projola de loi 014/18 de ou101Íoco E>;ecutlvoM\,Jnidpol,o Cflo vogas no Q"odro de
P,moal EIAlivo da MurJc!p'o, cO<'I'ont6 do te; Munidpal. n' 7.068/09.Aproyoda por
unarJmldode

7. Pro;eto oe lei 0'~1l8 de outono <10Ellecuti"o M"niC.pOI, Alt.,ro a tob",o de
vcnçimentO$ comtant€) no Ar!. 'l" do l':1i /'II'.un;çip{l~<l' 7.085/09. Aprovado por
unanímldad ••.

8. Projeto de lei 016Jl8 de u~tOlio co t:>,<;!cutivoMelnicipol. A.ul0ri2oo obert",o de
Crédito Sv;;.lementOlno (:Içamento de 2()16.Apravada por unanimidade.

9. Prorelo de lei 017/18 de " ••torio do Execu1WoMun>cipd. ~ovoga dispo~ilNOda lei
Municipal ~ 8.'67/7017. Aprovado por 11valos l<JVoróv~1e OI valo l:OIl!rÓriO.

10.Velo Totol dO E.xecuh~oMJniclpd 00 F'rcr;l\o:je lei OO~/l7de QUlOII do v,,'oodor
00"10' Waoor Aprovado por unontrnldode l ~

AlerCi<JiO'T1enl"" lwl I,Lv l/V~
Mordo Hopo"~

~_. ~---;:::-- c- Presid••nte
., ••• _ •• ,-' _, ••• 0 #'-'~~.'..'" ,..~.~,....".~'"

A5,,0 f~C"lê<lCIOOSenhor
M~ton Scnrlli17
P""t"itu'o Mu'\ÍciDCII de COlo;:illho
CC-lc:i<1no.~s

~~~I~,:~:~unha. 799. Caro:a Postal: 4.JO. FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 995OQ.OOO.CARAlINHOIRS
. crz@camaracrz,rs,govbr lIWW,camaracfZ.rs,gov.bl CNPJ:69.965222/0001-52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI N" 8.327, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Revoga dispositivo da LeI MunIcipal n"
8.26712017.

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 revogado o inciso I do Ar! 52 da Lei Municipal n" 8.267, de
16 de outubro de 2017.

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018.

Registre-se e pub\ique-se no Painel
de Publicações da Prefeitura:~r.Lori Luiz Botesi a
Secretârio d ministraçêo
O~

_Q_nllo. ••._.b'
A.eni,," FI•••.••Q.C"""", n' 1264,c.ntru

ToIoIo•••, l$f) 333'.25•• 1_: pt'Oloi!uraOCo ••••••••••••• ,gO"O',bt
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