
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 23 de janeiro de 2019.Of. n° 018/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Responde OP 007/19

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido da Secretaria Municipal 

da Administração e Gestão/Departamento de Pessoal, contendo os esclarecimentos 

solicitados acerca do Projeto de Lei n° 101/18 que Institui Comissão de Implantação 

do eSocial e atribui gratificação aos seus membros.

Atenciosamente,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Departamento de Pessoal

Carazinho, 21 de janeiro de 2019.

À Secretaria Municipal da Administração e Gestão 

Ref.: OP 007/2019 - Câmara Municipal de Vereadores

Prezada Secretária,

Em atendimento a solicitação do Sr. Daniel Weber, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores, enviada através da OP 007/2019, vimos através do presente 

informar sobre o que foi requisitado, na mesma ordem dos quesitos apresentados, 

conforme abaixo relacionamos:

- Item 1 - Resposta:

Informamos que não existem cargos específicos na estrutura do 

Executivo Municipal que contemplem a totalidade de exigências dispostas pelo sistema 

do esocial, por tratar-se de um sistema multidisciplinar e inédito. Entendemos que para 

dar andamento a implantação e futura manutenção e alimentação do sistema, as 

atribuições dos cargos de nível médio ligados as áreas burocráticas são as que mais 

contemplam as exigências do esocial. Informamos também que as atividades 

desempenhadas junto ao novo sistema serão desenvolvidas concomitantemente com as 

atividades normais do cargo efetivo dos servidores que forem designados.

Ressaltamos, que a implantação do novo sistema deverá ser realizada de 

acordo com os dispositivos instituídos pelo Decreto Federal n° 8.373, de 11/12/2014, e 

suas trinta e três alterações, havendo responsabilização pessoal dos servidores 

responsáveis pela implantação e alimentação do sistema por futuros problemas oriundos 

dessa implantação, motivo pelo qual está sendo proposto o pagamento de gratificação 

pela nova função desempenhada. Devemos lembrar que os erros e atrasos de 

informações prestadas ao esocial serão penalizados também com multas e 

responsabilização civil dos servidores envolvidos, diferentemente de outro§ sistemas até 

agora existentes.
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- Item 2 - Resposta:

A gratificação de Liquidante da Codecar foi paga nos anos de 2017 e 

2018 aos seguintes servidores:

Michele de Morais: de janeiro/2017 a 09/08/2018 

Sílvio José Schneider: de 10/08/2018 a 28/12/2018.

O gasto total com o pagamento da referida gratificação foi o seguinte:

- Ano de 2017: R$ 18.786,43

- Ano de 2018: R$ 18.193,36.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações.n * n
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Norton ítiis Barroso
Chefè Departamento Pessoal 
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