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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 06 de fevereiro de 2018_
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E~celenlíssimo Senhor.

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara MUrlicipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei n' 018/18

wwwc.orazlnho"go.b'
A,,*"ida Fio••••d. Cunh., 0'12«, Centro

T._ •••: IM) »31_269S 10"'011:Qre!eilu••#C&••• inOo.••.gov,bt

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projelo de Lei nO 018118,

desta data, que Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio. constante

da Lei Municipal nO 7.088109, para apreciação sob Regime de Urgência

ExposicAo de Motivos:

A criação de vagas para o cargo de Monitor de Apoio Especializado devB-se

em função da necessidade de nomeação de novos servidores. sendo que o cargo será

inserido no concurso a ser realizado neste ano de 2018.

As vagas criadas para o cargo d"" Ori""ntador Educacional visam at""nder ao

Termo de Ajust<lmento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público.

Com relação aos cargos de Contador e Auditor Fiscal de Tributos, justificamos

a abertura das vagas em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal da Fazenda.

devido á grande demallda de serviços nessas áreas.

Aillda, com relação ao cargo d"" Auditor Fiscal de Tributos, cabe saii""lltar que o

MUllicípio esta. impl""men!ando o Programa de Modernização da Administração Tributária _

PMAT, que representa um aumellto da demanda das atividades relacionadas à fiscalização

tributária.

Para preellchimellto d""ssas vagas, serão nomeados os próximos colocados na

bar"lca do Concurso 01115. que ver"lOOem 21 de março do correr"lte allo.
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PROJETO DE LEI N° 018, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2018.

Cria vagas de cargos no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, constante
da Le; Municípaf nO7.088/09.

Ar\. 1° São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, as seguintes vagas:

CARGO
Auditor Fiscal de Tributos
Contador
Monitor de A io Especializado
Orientador Educacional

QUANTIDADE DE VAGAS
01
01
07
02

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes as
vagas criadas nesse artigo estão descritas na Lei Municipal nO 7.088/09 e suas
alterações, exceto as do cargo de Monitor de Apoio Especializado que constam na Lei
Municipal n° 7.994/15.

ArL 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do
Municipio de Carazinho (Lei Complementar n,O 07f90) aos ocupantes das vagas
criadas através da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve
os cargos de prOvimento efetivo do Município.

Art 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão á conta de
dotações orçamentárias prâprias.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2018

...-- .Cllruln"" .••.. ;<>'01,b<
" •••• Id. Fio ••• d. Cun•.•••n" ,_o Cantro

Tol.fono, (54)~33'.26~!o--m.ll: p,.f~~v"l!!lo"&lln"" .••.g"".tpo-

lIêj Prefei(o



Tabela 1 - CálculoAnallllco

O inciso I do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criação, expan.•iio ou
apcrfeiçoamento de açâo governamental que acarrete aumento da despesa se", aCOmpanhado de
estimativa do impacto orÇamentário-financeiro no exercíd" em que deva entrar em vigor e nos dois
subseq,jentes. Neste sentido, o impacto total estimado no ano de 2018, considerando o aumento '1<1
remuneração, provisões e encargos patronais é de R$ 425,105,18 (quatrocentos e vintc e cinco mil,
cento e cinco reais e dezoito centavos), conforme demonstrado na tabela abaixo:

Confome consta no Projeto de Lei nO018/2018, está sendo proposta a cnaçào cl••vagas dos cargos de
ORIENTADOREDUCACIONAL,MONITORDEAPOlOESPECIALIZADO,CONTADORe AUDITORFISCAL
Em relaçào ao cargo de CONTADOR,não haverá aumento da despe~a tendo em vista que a criaçâo da
vaga iá foi inserida na metodologia de cálculo da proposta Orçamentária de 2018, conforme
Demonstrativo de Recursos Humanos que COmpuseram a Metodoiogia de Cálculo da Despesa de
Pessoal da Proposta Orçamentária da Administração DIreta Para os demais cargos, o custo foi
estimado a partir da tabela abaixo:

Objeto

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N~021/2018

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICiPIO DE CARAZlNHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

Aumento da Despesa

Trata-se de aumento da despesa de pessoal em decorrência da cria~ão de vagas no quadro de pessflõl
de servidores efetivos, conforme Projeto d" lei n~018/2018,

Tabela 2 - CálculoStatHlco (2018-2020)

Compensaçào

Conforme art 17 da l.RF, considera-<e obrigat6ria de caráter continuado a despesa corrente derivada •
de lei, m"d~da provisória.ou alo ad~inistrativo nO~mativoque fixem para o ente a obrigação legal defi.
sua execuçao por um penodo Supenor a dOIS""emCIOS,Os atos qlle criarem ou aumentarem despe<a~

<



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZ1NHO.RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

de que trat.;ln caput deverãa demanstrar a arigem dos recursas para seu custeia, devenda seus efeitas
financeiras, nos periadas seguintes, ser compensadas pelo aumenta pennanente de receita nU pela
redu\:lia permanente de despesa,

A toO 2018, em seu art 17, para fins de compensação quandn da criaçãa ou aumenta de Despesas
Obrigatórias de Caráter Cantinuada, paderá ser realizada a partir do apraveitamentll da marl:em
liquida de expansão prevista na demanstrativa da margem de expansãa das despesas obrigatórias de
caráter continuado, de acordo com o art 59, incisa lJ, da tC n~ 101/2000, A compensaçãa de que trata
O~ 2" do art. 17 da LRFé demonstrada abaixa:

Tabela 3 - Compensaçio Financeira

D..co"",n" Ó. ~o<o:"'" TributOri.,
lJoro"","'" ó.T".",I.,<""",. Co"",,""'.

(-)Tra",r.:'I'." •• (.,",lI'orlo"""
[.] To>o.'["'<"""" ao FONOl:9

'onl<, 'WA 'o, •. ". •••••••.••••.••••• LOO•• ' •••••••• lU.••••• ..,. ••••••••••••.••

Class!fl.caçàn 0Tfament<iria

144,611,4a'

rl-'HVllll.8Z

1.8",111,0'

Z«,61HO
~''''l,lIt!Ml

1.831713,a,

o 'un,enlo da despe•• conerá P<Jrrubrica.<multlorç.mentiirias e de Que .erãa dlsponibili2adas o. recursos
or,am~nl;Íri,,, r financeiros necr",irins ;, realizaçãu d. despesa s~ndu operacion.h,,,d. na fono" prevista no
Ind.o J, do art. 7' d.l.OA 2010.

limites Fiscais
a) Despesa de Pessoa!:
Para oS fins do dispasto no caput do art. 169 da Canstítuiçao. a despesa tatal com pessoal. em cada
periada de apura,aa e em cada eme da Federaçaa, nao poderá exceder 60% (sessenta par cento) d.
receita carrent!! liquida, sendo 54% (cinqiienta e quatro por cento) para o Executivo. A tabela abaixa i I
evidencia a atual gasta de pessaal, bem como. a dccnrrente da aumento da despesa; ~



Estado do Rio Grande do Sul
MUNIC1P10 DE CARAZINHO.RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

, •••••• fWA >01•• _ •••.• ,. ••• d. LJ)(I'.'., 1:<"" "" ••••••••• " •••••••••• r

b} Metas FiscaIs:
o Aumento da Despesa a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de re'>ultados fiscais

previstas.

Compatibllldade PPA, LDOe LOA

o aumento da despesa tem compatibilidade com o PPAe LOAe principalmente no inciso 11do art. 51
<laLei de Direm?es Orçamentárias para o exercícia de 2018. Com a promulgação da Lei Municipal n"
8.327, de 06 de fevereiro de 2018, foi revogado o requisito proposto pelo inciso I do art. 52 da LDO
2018, de que somente poderiam ser admitid"s servidores se owrresse a vacância ou a previsão de
provimento de cargos e empregos públicos que forem incluídos na metodologia de cálculo !la proposta
orçamentaria e, portanto, a referida despesa atualmente pnssui compatibilidade (om PPA. LDOe LOA.

Parecer ,
No uso de minhas atribuições legais, em cumprjfne~to às determinações da LC 101/00 e à vista da
referida estimativa de impacto, DECLAROque .p.iSrf recursos para a exewçâo das ações prevista. Para

j"~,,,''''",,''''S"h" O"",d" '1"17
~~]SdlU

Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DECL-\RO,em cumprimento ao artigo 16.lnci50 lI, da Lei Complementar 101/00, que hâ previsão na
tDO e Orçamento Anual de 2018 e de que serão disponibilizados os reCUnlOSorçamentários e
financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Depanamento de
Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2018.,rtVl fJ rir'!RS. 07de ,,"ore." d""8

AdroaldolncC~H •
Ordenador de Ilespesas

Secretária Municipal da Fazenda
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"~"~o o CODOTRABALÍlO .•..
PRClCORA.OO1UA.WONALOOl'iABAuro"- 4' 1lEG1ÃO:'" ',.

~~OOTRA!Í:AiJro NOMUNlCÍPIODÉPASSOFtlNOO.

. ':, :-::~: ': -.' D~-~ i.iN A:~f:,:<">',:',"
.:, ":"'-"':"':"";"""""'\'::;'--~''''''--'c.: ,.. " .....

: Ao&_27 dias dO mês de Junho ÓlfmfJ;.ãs l6h3Omh"nasede d8 F'rc:lcuradoria
• do TfiibilJhonci II1UIilcIpIo de PassOFtildo: daPrtlaJi'adoriBReoionsl do TI8ba-
. I)o'da -04-ROgiI1ó,hafl.autos' de PAJO!KWH?!'fI' 04.OO11'f;(AçêaCMlPública

005870Q:.4a-2008.5.04.0561);peraritaB~ da'Trabalho.Ora. PRlS-
ClLADiBI,~ CCtnllarllCaJoMuNlcIPto"DE.~'l'9ptesBn_

. ,; tado pelo F'1eltJilu MUi'1íc.ipi;U,,Sr. MiItDn Sct1rTlltz"CPF 584-.588,168-49, acompa-
, nliado dO 'Pnx:ur8dor do Munlclpia, Or.' ,Tarso 0eviIii:enZi Silv&ira, OABIAS

.,': 5395D. B dó lllXmpar1hado do ~ jurfl1iCo-'de govemo; Or. AtrtOnio Azir _
',PereiraSal\es,CJABi1:tS66.912.' " ..... ". ',_, . :':':.•, _ /.,. '

' , : ":,,-''. • O Munk:ípo' 8JlJ'esãllla. as ~ ,d:08-Projetos de lei que
foram encami'lhams à ~ de' Venõleidoias do -MunJcfpla:para fins de 001-,~1.~:t~qJ:.~,~~,~?~~-~.~.',~~;~s"~.~:-... ' .... ,., .'
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OPUBuool)pTRABAiBo ,- '.

, : Fll.Oct.;IlAOORIi.:~idNALDO~..;.4" lU'.G1ÁO
I. • PROCVRADdRIADoTRABAUlONOMúNlc1PIO DEPASSO peNDO-

,- '.'-' .. ', :.. ,_: .. ':_~' :"'.,,--- .. ' ' ..
- _ C~ S8fw'Icl.I:BnrelBçáQ às ~ emergeoeíalsem vigor.aMu-

0_ r1icfpiO•.,ti 3QI08I2017. ~ a existêfltia. deTl8Cessidal:le temporária e
. , ~181 nr_""',pUbIlcO-QUe ju;>\ifIJu&a iTlanulençaodOS:OOl,b4tS até a
, ;'" 'lJf$tNa ncn: . ;&. -'_H>:ieâ piJbÍ"1CQ$nas !ermOS d8finid0s.-nB OO'I9'-'la pri.'- ,

meira deste,wdo fOu-durantll.o PI82O.fÍlradoria' réllWtOI'\Z3lMl dá CQfItrata: _
ção), QIJJ'D_~a e>oil&!fee prejuízos à plf>$lBçãodos :5etvlço:!iPú,blicOsmuni-
cipQis; •. -: .. ' : _.' .' ',' .' - ,-"."". '-." - ..
Pantogmo unlco: Na.,hIpálL!$e de não ~ da, eXistência d6-rieoessi-
dade lé",ponitia' de ecCepclo. IBlliiteiessO;l púb!icn, o Munlclpló compromete-se
llafastat os sel'Vidores irreguiarmente w.,balados atê 101Q912017.

~, .' , . -
"Clãuwli. Terc:etra: MUtar; lmedJe:tameote-, todOs o:>trab8JhaJ:lora haOitUais e

ssseodais ~l'eljulBr funciOriarnenttl'da máquinaadminiStrativá m\.lhCpaI, cori-
tratatIos ~ a préV!a,r:eali2açAo 'de concurso püblia:l, ciarlom~eXIgênCia do

,.' an . .31, 11e 8ft 37, i2? da CFI88, após o esootamento'dQ oram previsto na'
çláusula ROmeira ~ Amido.' - . ,', ' ~

, "c. ' ~, .- - '. .-

.•..- "a4"'uia ~,' Nlq:-p9rmtir trab8Jtiado~ poi-'tempo detelmin&dO pàra
. aIEi'll1er reta _! MesMbituaisi'l penniínernes dO-Mooil:;ipio: .- .' .

. ,Pariplfo ~:;Effi casÔ-ele nociissHe'1e 1empÕi'áfiáde exoepcionaI in\aJes-
':. se p{tÍRcii, Q:~vernprorri8ta-Sé.asarneme: iXI.bll1l!U~ tem.

1XJ'••• i~ eImI':MitHIei~ite 8flÓII a8dIçêo,d& ~.~ qt;I9 indi-
'que - i•• 8."~.~.Quli_EMjej~.a~-deemer_
g~ 'dmlendO, alrida:- 'CI:!!'!!WlM!(a !mil" 'NllClsde de atei odit,..".ro das ne-
ceSsidades da AzJmI~(f lIllUVésdos recursos ,hlirrianosele qUe liAdminis-
tl'àçaD .Isj &.:0ioluillclplo~ Bkxm. Inlclar-l~e a ~çêo e'

. atàseiotl mecIldaI destiriàdo6 áhtiogUir a necesatiade temporárla: nos casos •
emqiJek;a.~. . -. .

-. ' . ;..,
,- , , , ,

Cliu.u&aQülntI; o Munleipio' com~' a obseNaró RegIme JurkHco
Únk:o EstatutáriQ Pánr a COi.bataçâo de -sérvldoies públicos, nos terml¥; do art.
39cl&-CF.COinexteçâadOScBsos~'êmLeI. " '. . '- ..

, ... CIiuauja' $bla: _O desCumpJ'imBnto ~ ~ ,(JJlI.1qUQJdas clâusutas
~1Ad.d'" -TertnQde _~stBrriento de,CordJta. ensejará a apIlcBçAode
, muJla de AS :a.ooo,oa (trls 'mil reaiS)': d9vidament:s atLIafiZados pela 1Elbe[a ÓEl
'~dos tléi:lItu:s;trWaltli5l3sediladtiPQt:!TRTda 4- RegiãO; por 'º?"geCAo

•
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•" ':. . o- uQ) 00TRABAi..Do ..
" PRQçt.!l;l.woR]A REGIONAL. DO 'TRABALHo." ~. REGIÃO ..
PROCUMOOllADO 'I'RABAiRO-HO !o(UlIIJdPlo DE,PASSo FUNDO

' . -. - ." '", - ':. - - - ",'e, _ _
. "l'eversíwlao'~T-FurikJde~ aoTmbaIhadõt,!)os termos do.artigo 5~,.
P8rágrmo f1J;.f} -,',13 da tel rf' i.347~~ .à entidade bellefi:;::OOIe a ser -,~o_.....--......4....... - '- ,_., '. _. . -".~ .i__ ~. _'"'. f. _. -. '., "", "

" CUiI*lÚl 0itIvII; As ~"mUltl:l!i Incid"~ "a' PBJ1i"do frJOIilei,loem. que
r&&tar~OllllU~.: .._- .', '

-. - . ,- ., .,' ,

:cti";;': •• a.iioL:-Ãe~não-Sio-~~tItlr9v;Ao pAct.u:Ia Que... ". - -'. '.' -' " , .... '.,r .,. ':,erilêi '[.Xmé.8f.lIIi>&;Io-dasm 1S1liiS. , '-f

',- •...: ( ...- .•.• ".- .<;....

c~ --i.mi: () Preiei\o' lD Mmidpb tsni CiênéIli:_ alQ, de, que a ..
~vio/açoo aos'mnnos d:l ~ ajuSte;~r:lia:.se..como aro de ~

.' ailministràt:tYa..delinita:lo.oo alt"1'.-"! IVe VdB lal'8.~ ~ ~r a:
' 8IJ/1caçAo eIas-~- de: W ressatdm:enfo li1l8gnIl do iWIo'. se hower: b)
'.0 pàroa d8.fiwlção- ~ c) ~doS dll'9itcispO/ftitos de .11êS.acinco.

anoS;O)'~ento ~ rrnl!la:oivIl"deaté cem vaZes o váIor da remuneração
. . P81~',p8to ~eQ8ille~'e -Si prnlt;çao:'do.'~ lXlr!loPoderPúblico'OU
' -reabW.berietrdQSoú-_~~_ ~ -tred!tíckJs.,direta ou,.indlrstamef)te,

alrx!e.QU8 poiirlt8rlnédiode IWB),S; jurfdica da'quar se;a-Sócio ÍTlaiOrItário, pelo
prazo.d&trêa.aOOs~ :', > '. ,; . ,
. :.. :'.".,-'':'-,:',''',' ::.>".< ..,..... ".,:::' ..•.. ,":,,"',

' CIM •• 06 ••• ; Co.;,,'Psrte ~i!&Ii,.PoPt' !BitttltCoidO;o ~reseniante
às MlJn~.kIede-;,'eano.' Pn!ifeito. 'Sr.: "41Iloo SCtlml12, .lBSsiuá ,3 responoor
sor~ peio,i1t&W,ãrClJmp~ dlls'dé, ••••'ltas pe.~ lidamuItâ

'SV8rTtl,Ialmemed~pelos OescumpI'imenlos'DCOrri;fos a partlr desta Oafa.. . ,.' ",- . . '. , . '-
""",.'.'. ,'.'" "." .

CUi~Ia'OiCIma--Prlm."..: O ClJn1P'imento das ClI;lr1gaçoes"ora.'assumldas '
BeTá::-~:',",'nos:,~ da".AçIo,''-~'':,Públic.l'. 0058700_
".2Ooa..5.G4 ~.1.: l:/lIe trBrnits, ~', 3 Vara cio TrabaiIo -dEi Carazlnho.
observad~Os ~ &i~.j~ rbCad~.' r

, ' .'".
"

.CllÍ;'~lII'P~i•••:c,;,'~i'J'daoon~ ~ doSc::urnPrimerrio da:l'~a-
Çóe9 a queo-~t.f1'lcIpCl ~ ~~ aeumpr;i- atraVés da ~ Proteri- •
da nos autoS,~AçáD'CMl PúQllca DP56700-4a.2OfJlI.S:04:05sT;' berfl cômod7:-'OO:.~7-:~:~O.OX~~-~.t..~...
.. .,':. .:il .. ~

.......----------------------------- ;"
,''0



" '

,
,s

-- " co DO TllABALBO
~REGIOKAt.DO-TRAllMBO-4"-REGIÃO' __-.<,.

n6cuRAooRlA DO TRABALRO NO 'MW<lctl'101m PASSO FiJr.ilo- . . .

,

,f",
i' .

. com vistas a Qisiraçãoirrtegral dos: valoreS' d~OS ate a presente data,a efétu-
- - ar o pagamentO do ~r da BS 519.0I1,H (quinhentoS e deze,iove mil e alten-

• tae ~ reaiIl), ll'OOl'pagO dasaguintefom'la: ," .. - .' -
- aI •• .HJC!tIZ011; ., •• lçioe um~io van Ou mlcró-õnibu., zero ~,
cáíaclaladâ cem-o tltasã4 da?refelfuill MunidpaJ de carazinho e.do MiniSlé-
no Piiblléo dQ TrábáJtlo:,9m ambOs.OS'Iados, com JogoffiarCa,da.SeCretaria Mu-

,n~.cI& S-'dP.:,cor branca;ano de_!Bbricaçã~ e rrilXfalonãol~ a 2017,
de' 20 lugares, -dotada-de cinto de segurança, 'bancos'r:e:dinlMiis, ar condiclo-

,nadocentraJ com 'ca ,b 01£:de teinperatur.:i, tae6gra1o, PatêrlcIa 19u8J O'J sup9rlof .
a 125 CY, l8Tolde~ dlreçãonldráuliCa,~ dlese(acla{rtada Para

_ cailsifarites,. valOr rnédio1ts wr,~.i!lf{dUz.elitos mil reais); confomie pre-
'visâo~n9slaQa1a.-.' .. _~'-'. :'.,', .:.:- -., ' ' ..

bJ ,t'o -;mI11[?,p17: AqUisiçjo de effllipa1nentos • rouparia" Para equipõlr a
~ Unkla •• 68' P,Cit,tu'ÀtendimentO elo MUllicipio deCarazlnho, no -valor total

- médiÔ de _~ (cento 91lOve mli r8a.1s), Con!orme proJato ~resaf1ta-
do nem-'-daia, "coIitemPlandq, -em. tesumo, a 8qJiSiçào- de: 01 monllor cal'tlio-
V8rSortdes!ibriladôrb\fãsklo lXlm tfesN)r!laOor ~o ã:u!omáticÕ,no'VaIor fTié.:
dia de AS 39.000,00; of ventiladO( pulmOnar ..e1etr&licOmicmprooessaclo, flO

, ' valor médio de RS 40.000;00; roupàrta ~~ perã !JI1idade e prufiSsiO. ,
. nais: lençÓis" bSIi'f!ase'rOs,'audris, oo!<tlas. toaIhás, oobertores e jaleco. para

piO•• sans.is {8lHi Qi~ deobservaÇãó, 03 macas de emergênciol e 02 ma.
ces exriBs .. SiD 'é5\JII.tdOS, 100 profIssiooaia Par'aàtuação na UPA 24 hms,
.seoda n~ ~rioS',2ja1eCospÓf.pr0fi5sionaI)'" '. - .' .
c) ati 3OI11lZ01Z:~ Yt6tasa lmp.lailtanis!ltema de prontu.írio Itl.trõnlco
em.\I'XlaS ~u,.kiê'~ae ater\dlmerrto ~EfSaúdeno: rilurJil?PIo, afim ~ melho-
rar li iBdonIliZ8r o regislTp de lr'rtoirnaç06s relativas aos pacientes alencUdcs
pêla rooe muniCiPaJ dê s:a.:.oe, o M•••.•lclp1O.~&1rá: 1) 30 cooiPJtadores
500gb; Core i3, mem6rlaRam 4Gb D0R3, Monitor (je 18,5 pole9adas, no vaf<lr
médiO de' R$ ~'500'OO a unidade; 2) 14 .npressorBS Iàser monoaomátlc:a me-

,'mÓriaOO 15Mb, rsilo/!JÇâo mÍllima de 5OOX600, Ciclo-1Je 25.000 páginSstmês,
' ~_mfnlms'de 12'ó !!8S, nó WIor /TIM1O'de R.S 1.500,00Por unidade. Va-

lOrtoiaImédio.de~Jllúi (noVen ••••• ~'mll__ )_ .
.',dJ¥!" mJO?11i. ~ntQ do vaIcrde •• (vintee dois mil'8 oi.

tenta 8 qusb"O 19QB) em beI1sffdo da enlldade .Prow'lncl. -Brasileira d. Con-
gregaç.o dae IrinIs FiIh.1 di cáridade- de Sio V'lcentsde Paulo',-.Reeln-

. te- SIO V!Csntll-de'P1Iukl1CNeJ 76..s~t37JO001..fo1, li ser depÓsitado dire-
taniertts na conta bancária da tmtidade: BEinC%ldo BrasIl, Agência 0358-1, conta

. :.n~-7, Com vEstas àimplementaçao do projeto.:'Cidadania, direito de.. '.- .. . - . . . . ',.

".' .
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'~todoS~,~ CÓntempla a aquisição de' 25'camas, 50 Colchões hospita.lal'es, 01 "

impressora HP LaserJefP506 e mierOO::mputador, con1onna orçamentos apta-
sentados.:.,',< ': " ,'~"-"',-,',,:,, ','-",,'
.} .u 3oJo3l2018; ~ do VilI9f'de U-"',{no'tIen\B.' e doiS mil
reais) 'ém'..benerdci ,d9 Hoap{tlildecarfdaã;'" C.mlnho (CNPJ

'88A5d-n:woot--l1J, a &e/ dept~l!a',to'djretarrlenrEr f\9.mn1B d!l:ent:lclade: Ban.,
CO,dó-l3lBslI;~035S'l, Conta'COrr~,25T4-r: a;m YisIas-à aquiSição
de 02 Wl"ltiJac!ÓTes pulmonares rrícroprooessoo05 d!,t cu'dados Intensivos; para
a Unldade.d9. T!'8lalnârrto 1n1eIisivo'':''UTl.' " .
Pa"';ili-afO: M"liItIlD; CI6i.uía Penal. Na hipáteSê ~' de9aAm~tO da
dé"",' ,~.iiO,1'fIuIÕ:n:"eslabeIece se #Ueda'pénáI'de' m sorW o.va!oI" do _
déblb,' sefi, ~ 'dti'pagamãnm.-'oo '~(, bem ,~~Y9OCimento
~Od8Spen:eIQ~:'.,'," .. ' '"'.,',. ,- "
Parigrato:, Segundo: No 5!!'!ZOda 'o ef-IH,a eOOtai'do veileimemo de cada:
uma das parcelaS, o. Munlcfpla prutÕoolará. nOs aubli'da Ação Civil PiJblica
0056700-48.200lf~04,05el.-i:;respectM)êom~ de pagamento: ..

-: '.' .,;,,.., ,." ' .
. .,;, , . ':'"." .

As-partes requerem a hOmologação do /Y?S lIe llCOrOó. .',
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Nada mais, 6m::erTl)U'1Ie às 17h3Omln a presem:e' aooiêrlda do que, para
constar; foi flJ\traqo: o ~resanteTi em 2. (duas) vias de Igual teor e furma
que, após lidas' li ~ ' Vão ass!nadas pelos presemes. Eu,

"EzeQ4ieI Paulo l.arieIlatri'. JurtcllColDlrelto. s9aetarIei a
Pr8s, jte r;iudlêncla. o,' ,_ -
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ORIENTAÇÃO
TÉCNICA
38712018

Maléria: PL 01812018
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIAÇÃO
CARGOS PROVIMENTO EFETIVO PODER
EXECUTIVO. INICIATIVA PREFEITO MUNICIPAl.
REGRAS FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS
OBSERVADAS MI:RITO
ADMINISTRATIVO,ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Traia-se de pedido encaminhado pela comissão processante à
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de lei n. 018,de 06 de fevereiro de
2018, de autoria do Poder Executivo, que cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal
Efe/ivo do Município, constante da Lei Municipal n 7,088109

Os motivos constam em anexo.

Juntou-se impacto orçamer'ltilrio-fir'lanooiro e outros documer'ltos,

E o brevlssimo relato, passa-se a fUr'ldamer'ltar.

o projeto de lei cria 01 (uma) vaga de Auditor Fiscal de Tributos; 01
(uma) vaga de COr'llador; 07 (sele) vagas de MOr'Iilor de Apoio Espedalizado e 02 (duas)
vagas de Orientador Educacional. referentes a esfrutura geral de cargos do Quadro de
Pessoal Efetivo do Municipio.

Segundo a justificativa'

A c,laç;lo de vaQas pa," o ca'go de Mon,lo, de Apoio Especi~li78do <!eve-se em
funç;lo da nece.sidade de nomellÇ~Ode no••;~ servidores, senelo que Ocargo .ma
Inscndo no concwso a se, ,•• llzacloneste ano de 2018As vagas criades pa,a o
cargo de Oricntaéor Educacional vi•••m atende, ao Termo de A1ustamento ele
Conduta - TAC firmaclo com O MinIstério PUblico,Com relaçao aos cargos de
C""tado< e Aud40r Fiscal de Tnbutos, jllstificamos a abR'lura das vagas em
~tcndimento a so,citação da Sec'etaria Municipal d. Fazenda. devoOO11grande
demanda de serviÇOSnessas ,,,eas.Ainda. com rdaÇ30 ao ca'Bo de AudilorFiscal
da TrioolOs,cabe sali.nt., q<Jeo Municip<oestá implementan<loo Programa de
Modem,zaÇ<llcda AdministraçãoTributaria PMAT.que representa um aumento da
demanda das ati'lildades relaci<>nada.à fisealilaçaO tnbutana.Pa'a pre""cbimenlO
dessas vaoas, scr~o nomoado. O. p'o,imos <:<>locado.na !la""" do Concu"o,
01115. que venca em 21 de ma,ço dO""rren\~ ano,

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440. Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZ)NHOIRS
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Preliminarmente

A competência material ê do Município de Cara<:inho. porquanto de
interesse local, Da mesma forma. a iniciativa está correta, uma \leI: que envolve cargos do
Poder Executivo, cuja competência ê privativa do Prefeito Municipal'.

Ainda,

A criação de despesa de caráter continuado, segundo a lei de
Responsabilidade Fiscal, exige: a) estimativa do impacto orçamentario-financeiro no
exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; b) demonstração da
origem dos recursos para o seu custeio; e c) comprovação de que a despesa criada não
afetara as metas de resultados fiscais constantes na LDO (com apresentação, inclusive,
de premissas e metodologia de cálculo utilízadasr

, (CRf6) /l.tt 30, ComP'Ole~•• "'ooooipioo:
I • ieoJiSlo'_'" _""lO. <l<Iont.,•.••• Io<a';
(LOMJ"rt.n, s~o "" ",,,,,Wa o""li•• do P,.'010 a•• ", O" o'""""'''''' 'OIl",
I -crio<;ao,lr.,,'orm.;ão O' o"'inçlio de carg"', "'"<;<lo, 00 o-np'OOOSpUbl,eos n•• ,'n",,,,,,~o 0"011>e ."'t'qoOCil ""
."",ento <lo,u. ,"",""",aça0;
11_"idere. pub!>=, >ou"'~_ J",id're, pr"" ",onto do corvo" •••• Oi'ida<ieo 'POSent.do,,,",
111• cnaçlio, ",tnJ!",aç.lo o "_O;ÕO' d., >ocrel"i •• 00 d~.rt.""'"to, OII"i"'.• ',I" • ó'gã" d. adm""Ir'çlo puPI,C',
IV.maleria o~.n\;". e tr<>ul.r,•• o qo. ""lo'". a .bMo'. oe c~'." O"conceda ,"xil,o., P'Om"" ou .ub~'.çU.
'ILC '01100) Art. 15 se,ao oo"•."",odas rIO oolo",M". ,no~ul.,o, o Ini,... ao pawnOo+oo,OIicoa ;o,.çãa de ~",po •• 00
••• unçliodo 0Il''''\'30 Q~ nlo alooo.m o d"POS10"'" art•. 16e 17
Art,1S/l.""o;ão .• '00">l!0 00 o.,.r!e;;o,,,,,,OIO"" ';.10 90",mamonla; q,", .co"ole oumeOloo. d"po., ser. ocomp.n~adoo-
I • 0.1,""1;"" 00 mpado orCOfTl'lola,.,.r.,ancelfO"" e'.'ci"o em q,. ~o•• enUa; om "~O' e "c. doi. """"""""leS
II - """'or""'o do .0n:len3<loro. de_ •• OeQoeo ''''''0'''0 """ 'o.qoa"M orÇamon""i,. ~n.'1OII,. com. !OIo'Ç&<!'en,a",
ano.1 e cornp.l,~iid.d. com OOlMOP'u"""o,' e "".,., ••• , dc d".rnze. o,•• m.oll""
~ l' P.,. os m. oC'IOle' Comolem.nta,. coo"o"", •••.
I •.acIequao. com " Ie,Ql?menta"" a,"OI, • d."e,;o """lo de dota;ao espoCifiooe .u/icienle, 00 Q"" .srelO .b""~ido por
crec'o g.nétlCO,~e forma que .om.d •• la<I., •• o••••••••• d. me.mo eslHlcie ,.,I, •• d•• e o 'eal;,OI, p"""ta. '.0 programa
de t,.o,'OO, oão '"1"01ulrOp.ss.Mo. o. Im"e. 0''''''''''''0,," ",".a O".reieio;
11. """","I""r (:(ImOpIa"O p'u'''"UO' e, I,ide d"e:"'.s or,. .•••nl;",•• , • de.p.s. Q"e '" c""",,,,,o com.s 0''''1''''',
o¥tM> ••.priorldade•• mel•• p.ev,,,I,,"M•••• ""'lr1J",.,IOO• "lo ,,10010Q"akl,.r d, " .•• d,.PO'>ÇÔe'
~ 2' A •• lmah. do Q"e I,." OiOCl'oIdo cowt.er:i acomp'''''Mo oa. p..•rms•• , e O1OIO<l"''''l'''"e calculo "~hzao••
~~. R•••• "'•• e 110d~~osro n•• l. '~'90 I de'pesa 00'''''''''''''' <"0''''"10. "OS,."''',. "'" QueO"'P"SO"'" de oi"''''''
0';.0""'"101•••
~ 4' A. no"" •• 00 oeP<J/"""st~",,m ",,"'iç.!o ~ró\llap.'o
I • ""","nl>o • lici!açaod. """,*", forneomeOlOdo ""n. ou oxecoç.lo "" 00,..
II• do"p'OIl'loção oe ""OItO;' "'banO. a quo .e ~!<rreO~t""a~. , B? oa C9"S!~U"'9
A~. 17.C"".id.,. ••• OI>og.too. "" ""raler ,0"1;"0'00 a ......,.a co're"le derivado o. ioi, medido pro."'~o. O" alO
3<lm,"""a",,o 00""""'0 Que'ixem p"a O""I•• ot>ngaçaolo~oldo ." o,.cuçilo P' U,,",par;ooo '".'"'''' a ~O" •• .,eiClO'
~ l' O•• IOSque ctla""" OUau"",nlarcm o"'r>e'" do q••• "' •• "P<Jr~'verlio'" iO"rlJido. com ••• tonal,,. pr•••• la 00
'oc<soIoj().rt '6 o <lemon,trar• "''9<m dO. rec",,'" p.r. 'e" c",I.,o
~ 2"Par•• 1.'0 dO.1.Mtmooto dO~ 1', o .,. ,era .oompao"acIo .,. comp"'''"çllo de Q,," • ""pesa oriaO. O"ae",>,,,,taoonola
.relara os m•••• ao "'olao'" f.ooa", PféV"1., no 000'0 ,.'enoo '"' ~ l' do .n 4', ~"ver1d. """ et."", f,oo"", rO< O'"
perlOdos'"'1""10-$, 'e< eom.,.,r,"",,' polo "menl0 pormo.,."'~ <Ie'O",ila ou pela (odo;.lo """"a"eOle de ~esp""
~ 3' Pa", .1••• "" ~ 2', COMId.,,,.,,,,a"",eo'o perm.oo",. do ,"co 1•• p'o",oioOI. da cle,,"ç30 de .1 QUoi•• , ","o'Jaçao da
ba•• ~. ,alwlo, ma.",roç,!oo" maçao de 'nbUloou OO"lOibIJ;çlo
~ 4'" """~"'v.çIio referid'"o ~ 2', oo,••• ota<Sape'o proponenre, o,,"lo.a •• p<e!!1,•••• e m.'Odologi' de caleulo u'.iI~ad•• , !
.em P'OI""O do ••• me de oorT'~alibila•• o o. d'M'" com •• 0.01,,,, norm•• do ola"" p'eria"o.I ••• !oi "" d,"'lr.... I
O<çomeoll;.. '
~~. A •••••••• d. Q" '.0" •• Ie a.1lgQo~o ••••• ,eco1.,. ,nlo' oa "",,'''''''OIaça, ••• ""'o",a. "''''Nda. no ~ 1', "q"~
iol.~"rao o .,.[,...,ento Q"O• ori•• O" a""enla< r I
~ 6' o disjx»'o"o ~ I' nao.e aplico a. ;~'W•••~••l,_a." "'''IÇO d. di•.". 0"""0 '~"I"",,".""IQ de .em'JOeração de I
•• '..,., ••• QUO""'" o ;0<"" X no .n. 31 •• C""'''loIÇào
~ 7' Coos""'ra .• , 'UlNlolo <10despe ••• p.o'rOQ"çIIod"'1""" <>,1<I<i'rx>rpra:<odelorm••odo
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No estudo orçamentário apreserltado a)resta estimado para o
perlodo 201612020 um Impacto de R$ 425.105, 18 (quatrocentos e vinte cinco mil e cento e
cinco reais e dezoito centavos). com exceç;io da vaga criada de Contador, lendo em vista
que a mesma já foi inserida na metodologia de cálculo da proposta orçamerllária de 2018;
b} consta a origem dos recursos para o seu custeio (aproveitamento da margem liquida de
expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado): e o} ha declaração de não
haver comprometimento das metas de resultados fiscaiS e declaração de haver
compatibilidade com o PPA, LOO e LOA.

Já o Parecer do Agente de Planejamento e Orçamento, por sua
vez, refere existirem recursos para a execução das açOes previstas, e a Declaração do
Ordenador de Despesas, por fim, aduz que serão disponibilizados os recursos quando da
execução financeira do exercício de 2018

o requerimento de urgência demanda. outrossim, volaç:io em
Plen<'irio, e, se aprovado, por maioria simples, a tramitação do projeto de lei não poderá
superar 30 (trinta) dias e nem ficar baixado as Comissões por mais de 20 (vinte) dias, sob
pena de sobrestamenlo dos trabalhos legislativos'.

No mérito.

A criação de vagas no Quadro de Pessoai Eletivo do Município
perpassa pelo chamado mérito administrativo, cuja conveniência e oportunidade são
exclusivas da Administração Pública, não ficando esse ato isento, porém, de um efetivO
controle quanto aos aspectos da legalidade,

E a partir dessa espécie de controle, por exemplo, que se pode
anular a criação de cargos comissionados em descompasso com o principio constilucional
do concurso publico eJou anular a criaç<'io de vagas quando evidente a falIa de interesse
público: ambas as máculas, felizmente, ausentes no projelo de lei sob exame

,
(lOMI Art. 32. No. P<oielOO~o ''''' i"icia""", o P",fei'" ooc.,~ SQf<:-lar~ Càm.", Q"" os 'P'OC" ..., reg'''''' ~e "'lIência
f \"RbCebidoo oncfodo pre!<t,lo,• Câmara lo'. '"fIt. d"" p.ro apreeio<;ol.o~o pr",olOde que frnf. o p""ido
! 2"Não h"etIoo de_'o,io s.ob'e o projeto,no p'.'o previsfo.• er. i,d"ldO "o O",,,,,, d<>Dio,sobr.Sl',,"",,'" • Gel(>er••.• o
de QU'''1''''' ""~o ••• uoIO,.te que 'e u~tm. o vofaç30
i J' Os P"'OO de quo t"lo •• l. ar'-igo.orio "".""""''''''' "u'Mlo o recosso parl,,,,,ec',,
(REG'~ENO INTERNai Ar! ~1 - o pro,o pat•• CO"""30 e,oro, P.,ocor ,ort ~e selo d;•• lito •• , • 000101da daro do
r_,o d. m"~", PO'.eu P",,!de"o. ,""o na, ~,po'_' pr,,,,,,,,, "" oor(\grafo""ico do orl.56"00". r"'limo"'o
f ao. Em ",Mo,", de mi03t,••.•00 Prete"", por•• q"l tOn~•• 1do"""',,,da "~Oncio, njlo pode'a o proco••• ".m,.""co,.ao
Com'.-. poropr.,o 'ep"'lOr o 20 (vin",) ~'••. UlIropo•• ado •• I. P"'o, a proce•• a. na fornl, em q•• se oneon!,.,. '."
tnoI1Jldo"" OtWm do 0;0 d. pt'O'roo'ro,""oi.o ",.iM","
(flEGIMEIo/TOINTERNO)M 12~ - A "'llO","" dis....,.,•• a••• tgOOO•• '''9''''0","io .•• 1••.0. Oe """'''''0 Iogol. a do .orecor
p.ra que dete"""mod. propo• .çIo '0)0 OP"Olad'. o"'Q"1O Umeo. A conooso.lo d. urge"",Ooopor><!o'.d•• pre'""I.~""
req•• nmento e""".o q••• '"""""!. ,"ra 'u~"""",o iI 'P'OClOÇ'lOdo I'Io","r,.$O for ''''''''.''''0 com a 'oCO"."'i"ot<l!col",o
no' '"9 uW", to""
I • pelo M••• em ptOf>OO~ C»"'a ""'000'
11-PO'"",,; •• ~o,om "'u.'''" do sua .'poci.lld.o.
111.PC<"'" I"ço Jl31"'" ,.rço) do. Ver.,;o'e. Quecomoeem a CI"",',
JV. polOProto'a "'"nl.",o'. em pra""."i~o do ,"a 0"'0'.'

Av. Flores da Cunha, 799. Cai~a PostaL 440. Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000. CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www,camaracrz.rs,gov,br CNPJ: 89.965.2221000'-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


••• ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
ÇII&lIMIlI. n

P~gina 4 de 4

Em apertada sintase, portanto:

• O Pl 01812018 cria ~agas ria estrutura geral do Quadro de
Cargos de Pessoal Efetivo do Município:

• A competência material e a iniciativa legislativa estao correl(ls.
por envolver interesse local e ser privativa do Chefe do Poder
Executivo:

• A criação de despesa obrigatória de caráter continuado
necessidade de estimativa financeiI<l do exercício em curso e
dos dois seguintes. di! discriminação da origem dos recun;os e
da declaração de haver compatibilidade com as leis
orçamentárias (PPA, LOO e LOA). ludo preenchido no projeto
de lei examinado:

• A criação de vagas no Quadro de Cargos de Pessoal Efetivo do
Município perpassa pelo ctlamado mérito administrativo, cuja
conveniência e oportunidade são exclusivas da Administração
Pub:ica, não havendo, ademais, indicios de
inconstitucionalidades e/ou ilegalidades,

POR TAIS RAZÓES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-juridica do PL 01812018, oportunidade que reforça a necessidade de
observância das regras regimentais de urgência.

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

CARAZINHO (RS). 14 de fevereiro de 2018.

• I, ~"
LUIS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Poder' eg;slativo

Matri la 50020
OAB S 93.542
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PARECER

Volo do Relator
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an, 22 de fevereiro de 2018.Sola de Reuniões Antõnio Ub ..

3. Adota-se o fundamento do parecer da Comissõo de justiço e Finonçm.
4. Ademais, nóo se veMf\ca impacto negativo no economia e no sociedade local.
5. Por tal rmão, VOTA o Relator de acordo 00 Projeto de lei.
6. Os demais Vereadores votaram de acordo.

RelatórIo
1. A meteria em anólise. de outoria do Executivo Municipal. tramito nesta Cosa

legisiotiva, sob o formo de Projeto de Lei. tendo como objetivo o Emento acima

citado.
2. Atendendo às normas regimentois de tramitação que disciplinam a matéria, o

referido Projeto de lei está sob a responsabilidade desta Comissão pora que seja
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômico e social.

Parecei n°0221'lfJ18
PloJelo de Lei n" 0\8/18
Autor: Executivo Municipal
Emenla: eMa vagos de corgos no Quadro de Pessoal EtelivQ do Município, constante da

Lei Municipal nO 7.088/09
Relator. Alam Tamaz

mailto:camaraCfi:@camaracrz.rs.gov.br.
http://www,camaraCfi:.rs.gov,br


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO Df JUSTiÇA E FINANÇAS

Porecer nO 023/2018 [VIABILIDADE)
Plojeto de leI nO 018/2018
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município. constante da
LeiMunicipal nO 7.088/09
Relator: LuisFernando Costa

Relatório
1. A materia em anó1ise.de outono do Executivo Municipot tromito neslo Caso

Legislativo, sob a forma de Projeto de Lei. tendo como objetivo o Emento acima
citado.

2. Atendendo as normas constitucionais de tramitaçõo que disciplinam o matéria do
Projelo de Lei 018/18 está sob a responsabilidade desta Comissão poro que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade. constitucionalidade e
regimenlalidode.

3. Acostou-se parecer jurídico 387/2fJIB

Volos
1. Conclui-se legítimo a iniCiativa desta proposiçoo de lei. tendo em vista se tratar

de interesse local e ser privaliva do Chere do Poder Executivo, noa havendo
quaisquer vícios nesse ponto.

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

Conclusõo

4. Os integrontes do Comissão votaram, por unanimidade. pelo viabilidade do
ProJelo de lei.

Av Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - FoneIPABX:54 3330.2322 - CEP 99500-000 _CARAlINHOIRS
E-~ail: ca.maracrz@ca.maracrz.rs.gov.br www.ca.maracrz.rs.90v.br CNPJ: 89,965222/0001-52
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-"CAPITAL DA HOSPITALIDADE

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

-------------------•
COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER DO RELATOR

Projeto de lei n° 018/16
Avlor. Executivo Municipal
Ementa: Crio vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do MuniCÍpio, constonte da

lei Municipal nO 7.088/09
Relator. Alaor Tomaz

Relat6rio
1. A matéria em anólise. de autoria do Executivo Municipal. tramito nesto Casa

Legislativo, sob a formo de Projeto de Lei. lendo como objetivo a Emento ocima
citada.

2. Atendendo às normOI regimentais de tramitaçõo que disciplinam o motéria, o
referido Projeto de lei está sob o responsabilidade desta Comissão para que seja
elaborado parecer sobre aspectos de ordem econômico e sociol.

Valo do Relator

3. Adoto-se o fundamento do parecer da Comissoo de Justiça e Finanças.
4. Ademais, nóa se verifica impacto negativo no economia e no sociedade local.
5. Por tal razoo, VOTA o Relator de acordo 00 Projeto de Lei.
6.

Sala de Reuniôes Antônio UbórioBervian, 22 de fevereiro de 2018.

Ver.a ar~~az
Rel~"

Av. Flores da Cunha, 799. Caixa Postal: 440 - FoneIPABX: 54 3330.2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www_camaracrz.rs_gOV.br CNPJ: 89_965_22210001-52
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NÃQSIM
Alaor Galdino Tomaz X
Anselmo Brilzke Ausente
Daniel Weber X
Erlei Vieira X
Estevllo De Loreno X
Fabio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira Ausente
Jooo Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marejo Ho '" Presidente
TOTAL 7 3



Alaor Galdino TA omaz
SIM

nselmo Britzke
Daniel Weber

X
NÃO

Erlei Vieira

Ausente

Estevão De Loreno

X
X

Fábio zanetli

X

Gian Pedroso
Gilson Haubert

X

~vomar de Andrade

X

anete Ros d -

X

Jollo Ped s e Oliveira
. ro Albuquerque

X

LUISFernando C

Ausente

osta

Marcia Ho

X

TOTAL '"
X

Presi~ente
10



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
~ ..

OP 027{2018 çeJr:J,jnho 27 de fevereiro 00 20\8

Nsunto: Voloç6o de projetos

Excelem,ssimo Senhor Prefeito Municipal:

Comunicamos o Vosm Excelência de Que 6.11elegislativo. em
"!euniõo OrdinóMa nO dic 26/'J2/2018. votou o ~egl)inlcs projeto de lei. oriundo drme
Pode: Execulivo. 0.\ qual relodOf1cmos abo'xo;

Atenciosamente,

Av. Ft.o.res da Cunha, 799 • Caixa Postal: 440 _ FooeIPABX: 54 3330.2322 _ CEP 99500-001) _ CARAltNHOIRS
E-malt. C!lmarIlCfZ@camaracrz.rs.gov,br WNW.camaracrz,rs.Qov.br CNPJ: 139.965.222/0001-52

I-;;::~G._;j".,; "Jõi:"•••,.;"~.:.......~
I
i l ~r[OQ~~

) (~ L L __
Mareio Hoppen

"'esidtmte

\. ProJelo de leI 018/18 de oulorl0 do Executivo MunicIpaL o qual C,io vogo.
de corgo; no Quadro de PessoalEfe~"o do Municipio. constante do Lei
Mu,~çipa!('10 7J)&l!09.
Os cargos do Proieto leram volm.Ju, em d!:/sloque um de cada \fez..sendo
qve os cargos de ConlodOf. Orientadol Educo6onoi e Monilor Especioizo::lo
fOlom cp/ovodos por unorlimidode e o corgo de Audi:Of de Tribuios foi
aprovodo oor 7 votas !avor6vei~ e 3 volos conlrQ;ios,

A Suo Excelência o Senhor
Milton $chmitz
Prefeitulo Munlcif-'OI de Carulinr.o
COlorinho. RS

mailto:C!lmarIlCfZ@camaracrz.rs.gov,br
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ESTADO DO RlO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI ti" 8.331, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

Cria vagas de cargos no Quadro de
Pessoal Efelivo do Município, constante
da Lei Municipal n"1.088/09.

o Pf"<f:F[lTO DO l.iUNICipIO DE' CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE
00 SUl.

seguinte lei:
FAÇO SABER Que o Legislativo aprovou e eu sanciorlO e promulgo a

Art. 1° S.';o criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do r.\unicípio, as $"')U'''lus vagas:

Parag,afo Ú'lico. As alribu,ÇÕes e responsabilidades pertinentes as vagas
criad:ls nl)sse arti!j() "st~o descritas na Lei Mur.icipal n" 7,088/09 e suas alterações, exceto
B$ '"" r.:.1'D0ue Monitor de Apoio Especializado que constam na lei Municipal n" 7.994/15.

I
I

--~
CARGO
Aud'!nr Fise<:llde Tributos---
Contador
Monitor delIroio Esp!Oci<'lli~,,~_~
Or;('~tn~o_c~E~'~.,~,,_.:~f)~,~.,_1

QUANTIDADE DE VAGAS
01
01.---~-"02

PADRAO
TC
TC
04

Ma istério

flrt .• ' fll",c:>r.sc.{) o Regime Jurídico dos serv:dores públicos do Municipio
do C"'él~ililio (Lei Cun,p,r.:lHonlar n." 07l90) aos ocupanles das vagas criadas através da
P'CSIW'f! lci, <lss;m ""ma In(!~ a Icgislação municipal que envoive os cargos de provimenlo
d<1!iv~r!n Munidrin.

Art. 3' As despcsas decOlrenlcs da presente lei correrào à conta de
d"t"ç~e'"Or~<l~,~n::',.;~~r'(\l'ri;j~.

Art. 4' Esta Lui '''lira em ~igor na data de sua publicaçllo.

Regisl, •.•.se u p"lhirjUC'5t r' .., Pilir'PJ de
P,ó'ir r"", 01'1 rr, f':;:':f~:

_."',rno/>o,rs.g ••.•••
'''"id. f'.,••d. C"""'. "- lI •••.C..,,,.

"'""""0' (~I "1'.'I6~~ 1•. m.H,",.fe'tu'a@'<o"zln"",rs.gov.br
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