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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 080/18 - GPC

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 047/18

Senhor Presidente:

Carazinho, 04 de abril de 2018.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
047/18, desta dala, que Dá nova redação ao Parágrafo único do Art. 2° da Lei

Municipal nO 6,523/07, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o Decreto Federal 3298/99, estipula, em seu Art. 40, que é vedado à

autoridade competente obstar a inscrição de pessoa portadora de deficiência em

concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública Federal direta

e indireta sendo que, por analogia. esta regra se estende aos Municipios.

O Tribunal de Conlas do Estado - TCE tem feilo apontamentos no

sentido de que não se deve exigir a análise da junta médica como requisito para a

inscrição em Concurso Público na condição de pessoa com deficiência.

Salientamos ainda, que a Lei Federal nO 13.14612015 define, em seu

Art. 98, que constitui crime puni ..••el com reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa,

obstar inscrição em concurso público ou acesso de alguém a qualquer cargo ou

emprego público, em razão de sua deficiência.

Nesse sentido, surge a necessidade de alteração do Parágrafo único

do Art, 20 da Lei Municipal n° 6.523/07, exigindo-se que o candidato apresente laudo

fédlCO para a compro ..••ação da defiCiênCia, atestado pela Junta médica do Municiplo,
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como requisito para a posse no respectivo cargo e não para a inscrição no concurso

público, como consta na Lei em comento,

Solicitamos a apreciação em regime de urgência em função da

necessidade de tal alteração ja estar prevista no Concurso Público que esta em

andamento.

Atenciosamente,

Prefai

••••.••.0..,.., nh(1."'II<'V.b,
Aven"'- Fio"", d. Cunha, n' 12M, Cenl,"

TOlolooo:154)3331_26991• .,.,.,": .,.,mltu'~n""",..g"".br



-------------------------------------

•

PROJETO DE LEI N° 047, DE 04 DE ABRIL DE 2018.

,

Dá nova redação ao Parágrafo
único do Art. 2° da Lei Municipal
nO 6.523/07.

Art. 1° O Parágrafo unico do Art. 2'" da Lei Municipal nO 6.523 de 07 de
março de 2007, que Dispõe sobre o provimento de cargos publicos por pessoas
deficientes, passa a vigar com a seguinte redação:

"Art. 2"

Parágrafo único. Acomprovação da deficiência, sua identificação e a
compatibilidade para o exerclclo do cargo na forma prevista neste artigo, serão
previamente atestadas por laudo de junta médica, nomeada pelo Município, e
exigidas como requisito para a posse no respectivo cargo." (NR)

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

Gabinete do Prefeito. 04 de abril de 2018.
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ORlE),HAÇ,\O TF:CNIC\
-12812018

:'tlatéria: Projeto de Lei 11047(2018
Ementa: ALTERA LEI N°6.523-07.
REGULAME};TA INSCRiÇÃO DE PESSOA
[0\1 DEFICIÊNCIA [M CO!'lCURSO
rL:ULlco. REQl.HSITOS. COMPROVAÇAÕ DA
D1FlDlCID';CIA POR LAUDO E PÉRICIA
TECNICA APENAS NA POSSE.
ORIENT AçAo. FAvoRÁ VEL

Trllla.se ,k pedido encaminhado pela Savidora Vi\';ane Müller MenCIA:S
~unes ao Departamento Jurídico oJ",sla C'ao;a Legislativa. para que seja emitida orientaçilo
técnica, em ~us aspectos con~titucionais c legais. acerca do Proj,:to de Lei. n. 047/2018. de
autoria do Poder Executivo. que dá nom reduçíio '10 Punigrafó únim do arl. 1" da Lvi
,lAullicip,,1 n. f>.513/07.

0" motjvos constam em anexo a minuta de lei aprcsent<ida.

F. li br ••.•.lssimo reiato. pas~a-sc a fund3menlar.

I.egílima 3 inicimi'.3 desta prop()';içào de I~. lendo em vista se tratar de
matéria de imcresse local, n.'lo havendo vicios, pmtanto, neste particular (vide artigo 30,
inciso J. da eRro e artigo 18. inciso XXIII, da l.ei Orgânica)'.

Adiame,

Busca o projeto de lei alUalil.ar a l.ei MllJllcipal a Legislação Federal
vigente nos tennos do Ueercto Federal 3298/QQ. Lei Feder<ll n° 13.14612015. c
princip.l1mente para se adequar ao recente entendimento do Tribunal UC Contas do Estado,
qual tem aprescntado apontamentos sot>rea mméria em rogo.

VejamllS. a Lei ffillUicip31 n" b,51l!tl7 em vigência hoje exige que o
eandidmo Pvrladnr de lJeficiência ao realimr ,ua inscrição em Coneur,,, Puhlico pilr
ingresso m, Admini~l.J1lçãoMunicipal, lJin:ta 0\1 inlJircta. devera compro~a sua Dclieicneia.

'Ar. 30 Compete aos Munlcipios'
1- leg,slar sobre assuntos de interesse 10C<l1
Art, 19 - Compete;l Câmara Municipal, com san~o do Pmfelto, dispor sobre todas as matérias de
competência do MunlCipio.especialmente sobre: privativamente ao Prefeito
[...)
XXllt _legislar sobre assuntos de inleresse Incal.
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atravc, de atestado m~lJiclls particulares. além de pass.ar pela anali,., u.: uma junta médica
do Município. como requisito para dt:ferimcnto da sua inscriçào,

.lá o à-çfC\O federal c a orientaçào do Tribunal de Contas do Estado, veda
a cxigencia de analise da junl;\ médica como re\juisito para jnscriç~o no concurso na
condição de pessoa com deficiência. devendo tal pré requisito ser un<llisado apcna~ no ato da
posse.

Da viabilidade do projeto de Lei.

Vejamos. a alteração proposta pela presente prupos)ção de Lei. é
plenamente viável, visto, lImar-se do reconhecimento de um Jireito das Pessoas portadoras
com (!t:ficientc previsto por Lei Federal e já lhes garantido c aplicado l'm concursos
Fedemi,.

Xão sendo lógico. lei MmlÍcip;ll dar inl~rpretnçilo diferente, contrariando
Unidireito ndq lIirido.

Lernbr~ndo que a referida alteração n~o e~imira o candidato de apreselllar
documentos wmprobalórios da sua deficitncia. sua identificaçilo c compatibilidade pllra
e~ereicio do carjo:O,tal como, E~al1lc, ",&licos, laudo Tánico, dentre uutros, apenas não
será exigido no momento da inscriçilo li ncre,sidadc de cumprovação da sua deficicncia pela
junla médica do Municipio, ficando ta! analise pam o momento da possc, caso este seja
aprovado no eoncur~o,

Sobre esse- lema. u Cl\'J, allrrou St'll entendimento, apro~'ado alra\'és
da resoluçiln 201112015,onde determinaram qUi;' a l"'r."," mo'diLl f"'r.' l'ompm\'ur a c(mdi,~o de
calldi<!."" com d"lió~nci~ ,,"'rli exigida ape,,,,, na I.":ei,,, I"'~ lie "n"""",lS para ma~i~lmt"rJ. e "â<>
rll.;; oJ primeira. _"",(. "I"uns ,crtallle\ CO,l,,,,,"," reali,a,. ;,10. 0;1,' ",od" cfln,iJ""do atmnl" .,
Ih'gr.~ do "0""",,",, ('uht;.,n.

" !{<",I,,\ ,,,-.L"J n CO~~ ,1,,'n1r~",lu\-iin"nl,r;O'(n, 7~,71)4)Q)par" ~",."';r queQ'
,and,J"I", ""m J~licic"e;ap<,,,~m'" ,ubme".,-_na "'.'''la '"-'",i:lo do "'.'m" J. <.anid;ule
ti,i"" c mem"I. :, <L'-;'I,,,,l,, ,I" impedom,"h' lI,i"o. mCJll~1O" "'"sori" 1.

o ,'''Icod;m,nh' j_ na,ia ,;<1, r."i!i,,,,I,. Jl<'lo pb"iri" ,I" Cm,,,,th,, 1'>.eiQ"al J,' J""iç.
I("I\J), c", ~f'>';'O p"_,,,Je>, ror m,,;,' J< ~'"a li"""or qa' "O,1fcrill C"" d;rt'ilo d um
,'arlJiJ.,,,_ '>i" oc"il". "c"nliidnn "Ie~ou.emU'nf'ed id" de r,,,,iMn,;,>, 4"', Jur"m" "
penndo Jó in"',ic'-"" r",tim;ou"". ,,"O'" '<'lido ",igid" quo 'h <"rlJiJm",
<o'" Jcn"i."l<';a ,'mi"""", iu'Ul' mn' o, domais 1<'nl1l,1",,0, urn la"d" médió"
,ompro"dIlJ" a",. ,'""Ji,lo. Par. i"". "'gu",~' ()".",liJ,,,,,. ~ra P"";'" g.,t., di"h"ir"
I''''" '" '"bmelel • '" na .i"n'. '\I('dica e'!,,-'dfí,." e ."vi" d" I.~dom,'dia' pelo, Correio"

O c",kJida'o "'''' qLLe'li"""u " n""""id"d, <k '" If;b,:nJlo' reail,,,«", o" "xa"'e' "u
pc""'.'. In"_ <l rn~J1"'"I" ,'o, lIued" "le' e,igid;\S, Par" ele. o ga,t.. é ,Ij'r<nci;o", <
de>"ecc,,,,,'itl, alé", d,' 1'''0 de "",i,., ,ae, "ddiu."le '" 'ub","", a 'uJo j,,~,,"'",'O,
apr",,,,I,, ",'m '","rr'" ," r"'''' {lbj«iva ,de"~".,

D" "",'rdo ""rl " R,,,,lu,:'" C:>'Jrl,~n8. ,'; <."d;d"I", d,,,,ili,"d,,, à, \'"~d, n:",,,'aJ., n
t"-,',,,a, ,"li" .Iefiei"",,;" 't"" oOli,""m ""IJ I"'ra '<""" cla"ifiCJJ", ~" C'''',''lTé"c;~
[,.,,1 ""r",",il" da, .I",,, li"a~,''''. roo."J,. t;'".,- i"""'I"" ,1.1''';';'-3""lIo1"'" a, '''go'
re",,,-,,,I>; lI"''''I" [""" "' '-"9" gerai,. C.'n • """,i,,,1G ,",,,I';I''',Ii,,ion.1 ""I"'n,,;,,'1

,
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1"'1,1","Ii"ç~" ""1<'lu. r<1a irl<'xi"c",i. ,I, dorrei,,",';' " C"",lidO'" I'"der;! """Iim,",
conç"""ndo~, ""g,:<.' nJ" """ ..•."d"" """ c<teja h"hilil.ldo 1'"'" '''''.

Lembrando que a rderiJa alteração não c.ximira o c~ndid~lode aprcs~nlar
uucumclI!os comprobatórios da ~ua Jdíciênci3, sua identificação e compatibilidade pum
exercido do cnrgu. tal como. Exam~s médiws. laudo T6cnico, dentre outros, apenas não
s~rá exigido no mom~nhl da inscrição 3 ncces.siJaue d~ comprovação da sua ddiciênda pela
junta médica do Município. ficando tal anali~e para {l momento da pos~, ca,o este seja
aprovado no concurso.

o Llccrc!o Fcd~ral n° 3.29Ri99 tem natUl1:/.a d~ nurma de caráter !l,'ral •...
por isto, é apli~ável no âmbito cstadillll (3rt.-l3). Logo se o decreto cÍlado na quo:~làoantcrior
.: norma abrangctllc aos ESlaJos é po~síyd aplicá-lo qoando ro:mete ao artigo 20 (ln Lei nO
8112190, csp<:cifkamente definindo o momenlu da JVJlíaçll.o pela junta médica. no ato da
posso:. do rcspt'ctivo eargo e nà,",no ato d~ in~rição.

Por tal raLão, condui-se. aqui. ser viávo:l tecnicamente o projeto do:lei.

t a fundamentação.
t li conclusão.

CARAZINHO (RS). 19 dc ahril ,k 2018.

Ód~r:~
1(;01{ A~~\LONGO

P[Jcurador I.egislati vo
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COMISSÃO DEJUSTiÇA EFINANÇAS

Parecer n' 057/2018 (VIABILIDADE)
Projeto de lei nO 04712018
Autor: Executivo Municipal

Ementa: Dó nova redação ao Parógrafo único do Arl. 2" da Lei Municipal nO 6.523/07.
(Regime de Urgência)
Relator. LuisFernando Costo

Relatório
1. A matéria em onÓlise, de outo~a do Executivo Municipal. tramita nesta Cosa

legislativa. sob a forma de Projeto de Lei. lendo como objetivo a Ementa acima
citado.

2. Atendendo 65 normas constituciona~s de tramitação que disciplinam o matéria do
Projeto de Lei 042/l8 está sob a respomobilidode desta Comissão paIo que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade. constitucionalidade e
regimenlolidode.

3. Acostou-se orienioçõo técnicajuridica 428/2018

Valos
1. Conclui-se legitima a iniciativa desta proposição de iei, tendo em visto se trator

de interesse local e ser privativo do Chefe do Poder Executivo. não havendo
quaisquer vicios nesse ponto.

2. Por tal razão. VOTA o Relator pela viabilidade do Presente Projeto de lei.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

Conçlusõo

4, Os integrantes da Comissão votoram. por unanimidade. pelo viobllldade do
Projeto de leI.

Sala de Reuniões AntÔflio l' . 'Cf8l31"Vfan.~02de maio de 2018 ..~y~--
Vereador' I e9'ando Costo

/ Presicfenle/~,

v/::;entc .
( -í.~~h~.-.

V"reOdor~i~nHaubert
Secretório
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COMISSÃO Df ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PAUCH

POlece, n' 047/2018
Projeto de lei nO 047118
Autor: Executivo Municipal

Ementa; Dó nova redoçáo ao Parágrulo único do Art. 'l" da lei Municipal n° 6.523/07. (Regime
de Urgência)
R"lolo>: Daniel Wcber

Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita r1e$IOCaso Legislativa,

>ob a tOlmo de Projeto de Lei. lendo como objetivo a Ementa açima citado,
2. Atondendo ó.\ normas regimentois de tramitaçõo que disciplinam o motéria, o referido

ProjeTode lei e5t6 sob o re5pon50biljdode desto ComisSQopora que seja elaborado
P<JrecQrsobre aspectos de ordem económico e meio!.

Volo do Relator

3. Adoto-Ie o fundamento do parecer da Comissão de justiça e Finança •.
~. Adernai" noo le vl:lriflca impacto nega~vo na economia e na sociedade lOCal,
5. Por tal razoo, VOTA o Relator de acordo ao Projeto de lei.
6. O, demais Vereadorc, Votaram de acordo.

Solo de ReuniÓtl, Antonio Libório Bervi

.----

maio de 20\8 .
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PROCESSOW: o1'110~'-I\ At
SIM NÃO

Alaor Galdíno Tomaz X
Alexandre Capitanio X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
Joao Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marcio Ho '" Presidente
TOTAL 12

j
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LEI N° 8.351, DE 08 DE MAIO DE 2018.

D.á nova redação ao Par.ágrafo
unico do AIt. ZO da Lei Municipal
n" 6.523/07.

o PREFEITO DO MUNIC!pro DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE 00 SUL.

FAÇO SABER que o legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:

Art 10 O ParágraFo único do Art. 2" da Lei Municipal nO6.523 na 07 de
março de 2007, que Dispõe sobre o provimento de cargos públicos por pessoas
deficientes, passa a vlger com a seguinte redaçao:

Parágralo unico. A compraI/ação da deficiência, sua ldentificaçoiioe a
compatibilidade para o exsrcicio do cargo na forma prevista neste artigo, serão
previamente at\lstadas por Iiludo de Junta médica, nomeada pelo Munlclpio, e
exigidas como requleito para a posse no r~pectil/o cargo." (NR)

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

Gabinete do Prefeito, 08 de maio de 2018.

Reglstre-se c publique'se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

. -
---;>-.~Lorl Luiz Bolesi

Secretário d dministração

'"'

...- <."""nl>o .••.•••••. ~,
•••••nld. "Ie ••• d. Cunl>o, n' 12M, Conlt<l

rolo""'., I~I JJJ1.2m/..,."••1,~"''''U'''''' ••••n•.••.,._i/O',bo

" I f
lI!, 1/ Ii
I li/I, r/J..{/#'/"

M{torl'SChi'nitz
Prefeito,

/
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