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m. nO 074/18. GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 23 de março de 20t8.

Excelenlissimo Sanhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppan,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nD 043118

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
043/18, desta data, que Autoriza a abertura de Credito Especial no Orçamento de

2018.

Exposição de Motivos:

o presente projeto visa a criação de dotação especifica, com a liberação

de recursos orçamentários para o cumprimento de Acordo firmado com o Ministério

Público do Trabalho, conforme Termo de Audiência em anexo, que prevê. dentre outras

medidas a serem tomadas, que o Município de Carazinho disponibilize o valor medio

de R$ 40.000,00 para a aquisição de rouparia personalizada para a Unidade de Pronto

Atendimento - UPA, como forma de abatimento de valor decorrente de multa impetrada

pelo referido órgão Ministerial ao Municipio de Carazinho.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N' 043, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

AutOriza a abertura de Especial no
Orçamento da 2018.

Art ,. Autoriza o Poder Executivo abrir Crédito Especial no Orçamento do
e)(erc[clo de 2018, no valor de R$ 31,000,00 (trinta e um mil reais). com a seguinte
classificação:

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDe
0902 Fundo Municipal de SaódelCarazinho

09.02.10Saude
09.02.10.302 Assist Hospitalar e Ambulatorial

0902.10.125.'004 Ações fi Serviços Públicos da Saúd"
09.02.10.302.1004,2886 Manut. Unidade Pronto Atendimento

lOCxxfJ,J.J,5.0,43,OO.OO,OO Subv8rlÇôeS Sociais 004ll-ASPS
lU<JOC!3.4.45.042 OO.OO,OQAuxilias 0040 _ ASPS

R$ 3lJ.OOO.OO
R$ '.000,00

Art. 2" Servirá para cobertura do Crédito Especial autorizado pelo Art, ,. a
seguinte classificação orçamentária'

09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
09,02 Fundo Municipal de SaooelCarazinho

09.02,10 Saúde
09.02,10.302 Assis!. H05prtalar e Ambulator~1

0902.10.125.1004 Açõe-s e Serviços Públicos da Saúde
09.02.10.302.1004.2886 Manut. Unidade Pronto Atendimento

33816/33.39,0,39.000000 Outros Serviços de Terceiros _ pJ oo40-ASPS

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publícaçao,

RS31.000.00

Gabinete do Prefeito, 23 de março de 2018.
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ML""S RlOPUBLICO DOTRABALHO
PROCURAOORIAREG10NALDOTRABALHO - 4' REGlÃO

PROCURADORlA DO TRABAUlO NO MUNICÍPIO DE PASSO,FUNDO
•. .
. TERMO DE Al!DLÊNCIA ,.

Aos 27 diasd~ mês óà Junho de 2Oá,-â~ "Sh30rnln,na seda da Procur~dOria
do Trabalho no município de Passo Fundo, da Procuradoria Regional do Traba-
lho da4a Região, nos autos dQ PAJ 000456.2009.04.00111 (Ação Civil Pública
0056700-48.2008.5.04.0561), perante a Procuradora do Trabalho, Ora. PRIS-
CItA 0181 SCHVARCZ, compareceu o MUNICiPIO DE CARAZINHO represen-
tado pelo Prefeito Municipal, Sr. Milton Schmitz, CPF ~B4.58B.168-49. acompa-
nhado do procurador do Municfpio, Dr. Tarso Oevincenzi Silveira, OABIRS
53950, e do acompanhado do assessor jurídiCO de govemo, Dr.AntÔnio Azlr
Pereira Salles, OAB/RS 66.912. . '

. O Município apresenta as justificativas dos projetos de lef que'
foram encaminhadas à Câmara de Vereaclores do Munidpio para fins de edi-
ção .das leIs que autorizaram as cont~tações temporárias .ide~tfficadas por este
Orgao. . . .. ' , ,

lERMO PE ACORDO

,
Cláusula Primein!l: O Municfpio de Carazintlà, em respeito aos comandos
judiciais existentes noS aUtos. comprometer-se.ã a regular~r a contratação de
servidores, mediante' prévia aprovação em concurso público, obsslVadas as
normas constantes nos incisos I, 11,111,IV e V dcart. 37 da Constltuiçao da
República, até o prazo - improrrogável - dfI 30/lm017!...,. de acordo tom o
seguinte cronograma: .

q.

a) até 30/12/2017, O Município ,apresentaré. resultado de levan-
tamento a ser elaborado indicando o número de cargos vagos exis-
tentes, bem co:rno eventuais cargos a serem criados 'ppr lei com
vistas ao atendimento das necessidades permanentes da Adminis'
traçáo Pública Municipal;' .' . . _ .
b) até JOI03I2018i contratação da' empresa responsável pela' raa-

'. lização do concurso público para os cargos efetivos;
t) até 311Q5I2018, conclusão do concurso para cargos eletivas,
com homologação dos resuttados; , l
d) . ati- 31107120-18-,nomeação e posse dos aprovados no concurso
para os cargos efetivos, .
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MINISTtRIO UÇO DOTRABALHO

PROÇURADORIA: REGIOl'iAL DOTRABALHO _ 4' REG!Ao
PROCURADdRIADO TRABALHO NO MUNIc1Plo DE PASSO FUNDo,

Cláusula Segunda: Em relação às contrataÇÕes emergenciais em vigor, o Mu-
. nicípio, até 30/0812017, comprovará a existência de necessidade lemporári~ e

excepcional interesse público que Justifique a manutenção dos contratos ale a
efetiva nomeação de servidores públicos nos lermo~ definidos na cláusula pri-
meira deste acordo (ou durante o prazo fixado na' lei autorizativa da contrata-
ção), com vistas a evílar;se prejuízos à prestação dos serviços públicos muni-cipais.

Parágrafo único: Na.hiPÓtese de não comprovação da, existência de necessi.
dade temporária de excepcional interesse públiCo, o Município compromete-se
a afastar os S~rvidor~s irregularmente ~nlralados até 10/09f2017 .

..
Cltuaul4l Terceira; Afasblr, imediatamente, todos os trabalhadores habituals e
essenciais ao r~ufar funcionamento' da máqUina administrativa municipal, con-
tratados sem a prévia realização de CO~curso público, conjorm~ exigência do
art. 37, 11e art. 37, ~20 da CF/M, após o esgotamento "do oram previsto na'
Q!áusuJaprimeira deste Acordo. -a.. /);- ! ;..•.> o

, ~. --/._"J •

Cláusula Quarta: Não C9ntratlr trabalhadores por tempo determinado para
atender necessidades habituais e perrrnlnentes do Município,'

, Parágrafo Único: Em caso de necessidade tempói-ária de excepcional inferes-
. se público, o MUNICípI9compromete_se.a somente contratar selVidores tem-

porariamE!!nte e/ou emerg~cialmente após a edição de lei específica que indi.
que expressamente a co~ngêrlcia fática qué evidencia a situação de emer.
gência, devendo, ainda, comprovar a impOSsibilidade de atendimento das ne-
cessidades da A"âministraçã'o através dos recursos humanos de que a Adminis-
tração dispõe. -O MuniCípio devtlrá, ainda, iniciar irTiediatamente a reidização e
atos elou medidas destinados a extinguir a necessidade temporâria, nos casos
em que seja possível. ,

Cláusula Qtiinta: O Munidplo compromete-se a obselVar o Regime Jurídico
Único Estatutário para' a contrataçao de Servidores públicos, nos termos do art.
39 da.CF, com exceção dos casos previstos em Lei...
Cláusula: Sexta: O descumprimento inju~tifJcado dli' .qualquer das Cláusulas
pactuadas neste Termo de. Ajustame0to de Conduta ensejará a aplicação de
multa de R$ 3.000,00 (tr&s mil reaiS), devidamente atualiZado:> pela tabala de
correção dos débitos trabalhistas editada pelo TRT da 4a Região, POf obrlgacao
d . 'd ! nd' essa mo a viola o ual uer láusula, parágrafo,
arne" o b' , !.Q..Dresenleacordo), !!PDr ~alhadQr prejudicado .

.~.
~, 'j



•

M1J'iIST RJOr 'BUCODOTRABALHO, -
PROCURADORJA REGIONAL DO TRABALHO - 4' REGIAO

PROCURADoRL<\OqTRABAlHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO

reverslvel ao FAT _ Fundo de Amparo ao Trabalhador. riOS lermos do artigo 5°,
parágrafo 6", e 13 da lei nO 7.347/85 ou à entidade beneficente a ser

posteriomwnte definida.

Cláu8ula Sétima: As multas nâo são substitutivaS da obrigação pacn4da que. ' ."

remaneScel"D à aplicação das mesmas.

Clausula Oitava: As ~tuais' multas incidirão a partir do momento em Qué

restar comprovada o seu descumprimento.

Cláusula Nona: O Prefeito do Município tem ciência, neste alo, de que a
violaçãO aos termos do presente ajuste, caraCleri~-~ ~ atada improbidàde
administrativa, de(imi\ado no art. 11, I, IVe V da Lei 8.429/92, "Podendó gerar a
aplicação das Penalidades de: a) ressarcimento Integral do dano, se houver: b)
perda da funçãO pública: c) suspensão dos direitos políticos de três a cinco .
anos; d) pagamento de multa civil de até cem vezeS o vidor da remuneração
percebiOa pelo agente; ,e e) proibição de. contratar com o Poder Público ou
receber benefícios ou incentivos fiscais 01,1creditfcíos, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurldica da qual seja sócio majoritário, pelo

prazo de três anos.

Clâusula Décima: Como parte integrante lia presente acordo, o representante
da MuniÇipalidade, Exmo. prefelto, Sr. Milton 8chlTlitz, passará a responder
solidariamente pelo integral cumprimento das cláusulas pactuadas e damutta .
eventualmente devida pelos descumprimentos ocorridos a partir desta dafa.

Cláusula Décima Primeira: O cumprimento das obrigações' ora assumidas
. 'será comprovado, nos autos da. Ação.' Civil . Pública 0056700-

48.2008.5.04,0561, que tramita perante a Vara do Trabalho de carezinho,
observadoS os prazos anteriormente focados.

Cláusula Prímeira: Em razão da constataçãO de descumprimento das obriga-
ções a que o MunicípiO fqra condenad'o a cumprir através da sentença p.roferi+
da nos autos da Ação Civil Pública OO~6700-48.2008.5,à4.0561, 'bem cOmo
daquelas fixadas no acordo judicial celi3?rado, o M4.nicípio compromelB-se,

.~. ~ .
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COmvistas a quitaçâo integral dos va1o~esdevidos até a Presenle data, a efelu.
ar o pagamento do valOr de .B1.519.0S4,OO (quinhentos e dezenove mil e oilen,
ta e quatro- reais), a ser pago da seguinte forma:' .

aJ !te 30106J201!;, aquisiçiio e um veiculo van ou mlcrO-ânibus, zero Km,
caracterizada COmo brasão da Prefeitura Municipal de Carazjnho edo Ministé.
rio Público do Trabalho, em amboS os lados, com IOgomarca ~a Secretaria Mu.
nicipal de Saúde, COrbranca, ano de fabricação e rriodelo não inferior a 2017,
de 20 lugares, dotada de cinto 'de segurança. 'bancos' reclináveis. ar condicio_
nado central Com COntroJede temperatura, Iac6grafo, potência igualou superior
a 125 CI/, farol de neblina, direção hidráulica, combUstível diesel, adaptada para
cadeírantes. Valor médio de ~ (dUZentos.mil reais); conforme pre-visão apreSentada nesta dala.

bJ até301111201l: aquisição de oqulpamentos e rOUparia para equipar a
Unidade de -Pronto Atendim'ento do Municipio de Carazinho, no valor total

médio de ~ (cento e -nove mii reais), con!orme PFOjetoapresenta.
do nesta- data ,COntemplando, em resumo, a aquisição de: 01 ~onitor cardio.
versor/desfibrilador bifásico com <tesfibrilador eXterno automático, no valor mé-
diO de R$ 39.000,00; 01 ventilador PUJmonareietrônico microprocessado, no
. valor médio de A$ 40.000;00; FOupàriaper=?Ollalizadapara unidade e profissio-
nais: lençóis, travesseiros, COxins, COlChas, loalhas, CObertores e jaleco. para
ProfiSSionais (sã~ 07 leit~s de observaçaó, 03 macas de emergéflcia e 02 ma.
cas extras .. São estimados 100 profissionais para atuação na UPA 24 horas,
sendo n~Ssárjos2 jalecos por prOfisSional).

claté 30l11120.11: com vistas a implantar o sistema de prontuârlo eletrõnico
em todas as unidades de atendimento de saúde no município, a fim de melho.
rar e racionalizar o registro de informações relativas aos pacientes atendidos
pela rede municipal de saúde, o Município adquirirá: 1) 30 computadOres
500gb, Core i3, memória Aam 4Gb OOR3, Moniior de 18,5 pOlegadas, no valor
médio de A$ 2.500,00 a unidade; 2) 14 impressoras laser monocrOm~tica me.
mória de 16Mb, resOlUção mínima de 600X600, ciclo de 25.000 pâginaS/més,
garanria mfnima de 12 Il1sses, no valor médio de AS 1.500,00 por'unidade, Va-
lor tOlal médio de ~ (novenla e seis mil reais):_

,d) até 3
0
10312018: pagam~nto do valor de ~ (vinle e dois mil e oi.

tenta e Quatro' reais) em benefício da entidadé Provincia Brasileira da Con_
gregilçio das Irmã. Filhas da Caridade de Silo Vicente de Paulo _ Racan_
'to São Vicente de Paulo fCN~J 76.578.13710001-90), a ser depÓsitado dire-
tamente na COntaba),cária da entidade: Banco do BraSil, Agência 0356-1, conla
rente

31
57_7, com viStas à implementação do prOjeto 'Cidadania, direilo de. , .
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As-partes requerem a homOlogaçãodo p~senre acordo.

tOdos",que:contempla a aquiSiçãode 25' camas, 50 Colchões hospitalares, 01
impressora HP lasarJet P606 e microcomputador, conforme orçamentos apre-
sentados.,. -. , . > _

e) até 3010312018: pagamento do valorde .(noventae dois mil
reais) em ~n8f{cio do HO$P!ta1de Caridade, de Carazinho (CNPJ
88.450.2341Ooo1-81),.aser depositado diretamente na ct?"fB da "entidade: Ban-;
co do Brasn: Agência 0358-1. Conta CorTente2574-7. com vistas à aquisição
de 02 ventiladores pu1mooaresmicroprooessados de cuidados inlElflS'!vos;para
a Unidade de Tratamento Intensivo _ UTI. .

Parágrafa Primeiro: Cláusula Pe~al. Na hipóteSe de -descumprimentO da
cláusula 1

8 do Título 11,'estabelece-se clausula penal 'de 50% sobre o .valor do
débito, sem prejuízo do paçamànlo do principai, bem como' venCime'nto -
antecipado das'parcelas,pendentes. ' - .

Parágrafo Segundo: Noprno de 10 dia!;. a contardo vencimento de cada
uma das parcelas, o Município protàoolará. nos autos da Ação Civil PÚblica
0056700-48_2008.5.04.0561,o respectivo comprovante de pagamento.

MINI 10 P fliLlCQDOTRABALHO
PROCURADORIA ReGIONAL DO TRABALHo _ 4' REGIÃO

PROCURADORIA DO TRABALHO NOMUNICfP'la DE PASSO FUNDO-
•

- I _ , _
Nada mais, encerróu,se às 17h30min a presente audiência do que. para

constar, toi laVrado o preSente li em 2 (duas) vias de igual teor e forma
que, após lidas e achadas co , vão assinadas_pelos presentes. Eu.
Ezequiel Paulo Zariellato, Anali '0 Juridlco/Oireito, secretariei a
presente aUdiência.

••
-----------1


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

