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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL r 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO oíxX^

Res.;
Ass.; Si

Carazinho, 12 de fevereiro de 2019.Of. n° 034/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 017/19

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

017/19, desta data, que Autoriza a abertura de Crédito Especial no Orçamento de 

2019.

Exposição de Motivos:

O projeto de lei apresentado visa prever recursos para reforma e 

adequação de parte do pavilhão da oficina mecânica da Secretaria de Obras, em 

atenção ao Inquérito Civil n° MPT n° 000152.2018.04.001/6, cuja cópia segue em 

anexo.

Atenciosamente,

ItoníSchmitz
Prefeito

DS/DDV

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n* 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331*2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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PROJETO DE LEI N° 017, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Especiai 
no Orçamento de 2019.

Art. 1o Autoriza o Poder Executivo abrir um Crédito Especial no Orçamento 
do exercício de 2019, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), com 
a seguinte classificação:

08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
0801 - Gabinete Da Secretaria 
2066 - Manut Serviços Admin Secr Obras 

xxxx/4.4.9.0.51.00.00.00 - Obras E Instalações 0001 - Livre R$ 225.000,00

Art. 2o Servirá para cobertura do Crédito Especial autorizado pelo Art. 1o o 
superávit financeiro ao final do exercício de 2018 do recurso Livre (0001), no valor de R$ 
225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), conforme demonstrativo do Anexo I desta
Lei.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.

¥®n«chrrtitz
Prefeito/

DS/DDV

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Fiores da Cunha, ne 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331*2699 / e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SLX 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO

procuradoria-geral do município

Rcsp. Notificação tift 9260.2018 Carazinho, 17 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor Procurador,

Ao tempo em que a cumprimentamos cordialmente, atendendo a 

solicitação desse Órgão Ministerial, encaminhada por meio da notificação n° 9260.2018, referente ao 

Inquérito Civil n" 000152.2018.04.001/6. vimos prestar informações, conforme documentação em 

anexo, prestadas pelo Secretário Municipal de Obras e Sen iços Urbanos. Sr. Estevão De Loreno 

pelo Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação. Sr. Adroaldo De Caríi.
e

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos os votos de
elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

Gustavo Viapiana 
OAB/RS-98.226 
Assinado Dígitalmente

Exma. Sr.
Dr. Raphael Fahio Lins c Cavalcanti 
DD. Procurador do Trabalho 
Ministério Público do Trabalho
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CARAZJNHO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Carazínho*RS, 16 de janeiro de 2019Ofício n° 001/2019

Excelentíssimo Senhor 
Raphael Fabío Uns e Cavalcanti 
Procurador do Trabalho 

Ministério Público do Trabalho

Referente: Inquérito Civil n° 000152.2018.04.001/6

Excelentíssimo Senhor

Em resposta ao inquérito citado, referente a adequação de irregularidades 

constatadas conforme relatório de inspeção, vimos informar que foi encaminhado para 

impacto orçamentário, no dia 04 de janeiro de 2019, e posterior Licitação o projeto de 

reforma e adequação de parte de pavilhão para Oficina Mecânica desta secretaria, 
conforme documento em anexo.

O projeto contempla a reforma para adequação de estrutura existente para 

abrigar a nova Oficina Mecânica, contento safio da oficina com área para equipamentos, 
almoxarifado, circulação, depósito de materiais de limpeza com tanque e banheiro com 

chuveiro e armário para guarda de vestimentas limpa e suja. Os compartimentos possuem 

área de ventilação e iluminação natural e iluminação artificial complementar setorizada 

compatível às atividades.

Sendo o que temos a informar, subscrevemo-nos 

Atenciosamente,

/ r'
Estêvão De Loreno

Secrètária Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos
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ÍSTADO DO ntO QRANOÍ DO SUl 
RREfriTUnA MUNICIPAL DE CAflAZINHO 

SECRETARIA DE OORAS E SERVIÇOS URBANOS

DATA.............J 28/12/20IH
..... .......... : Secrctnrlfi MunlcIpRl dc AfricultiiTti« de Serviços Rurais

ContrthlHdmle
DE
PARA
REFERÊNCIA.: Encaminho docnmcnlaçílo para reallíação de IMPACTO.

I n» »*

Prezados Senhores;

Ao cumprímcntá-los eordialmente, vimos por meio desta, encaminhar a Vossa 
Senhoria, para realização de impacto orçamentário para Reforma e Adequação de parte do 
pavilhão para Oficina Mecânica da Secretaria de Obras, encaminhamos Planta de Situação e 
localização, Planta Baixa, Planta de cobertura, fachadas, cortes e perspectivas, detalhes 
esquadrias. Projeto Hidrossanitário, PSPCl, Projeto Elétrico, Memorial Descritivo, 
Orçamento Discriminativo, Cronograma físico-financeiro, para posterior encaminhamento a 
Licitação e abertura de processo.

Atenciosamente,

f

E^fevão De Loreno 
ítário Municipal de Obras 
e Serviços Urbanos

ICtPAt»PREFEITURA 
DC CA* riífto

IÊIDADE00CMC
. i

Av. Flores da Cunha, 1264 - Centro - CaraHnho-RS - Cep:99.SOO OOO
Te I • Pref.: {54) 333 12699
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Estado do Rfo Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 
Setor de Contabilidade e Orçamento

Memo n* 008/2019
Secretaria Municipal de Administração
Assunto: Reforma e Adequação da Oficina Mecânica da Secretaria de Obras - Inquérito Civil MPT nfl 
000Í 52.2018.04.001/6

Pretados(as) Senhores(as):

Ao cumprimentá-los (as) cordíalmente, em atenção ao Inquérito Civil n* MPT n* 000152-2018-04.001/6, 
vimos por meio deste informar que não foi previsto, inicialmente, no orçamento para o exercício de 2019 
dotação para custeio de projeto de reformar e adequação da oficina mecânica da Secretaria de Obras, face a não 
apresentação de projeto básico contendo os custos necessários para a sua implementação.

O referido projeto foi encaminhado no dia 28/12/2018 e aguarda a abertura de crédito adicional no 
orçamento de 2019 no valor de aproximadamente R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) que deverá 
ser objeto de projeto de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo ainda no início do mês de fevereiro de 2019.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer esclarecimentos 
que se fizerem necessários.

A Carazinho, 15 de janeiro de 2019.

MM)5Í5CHU
Agente de PlairSjamento e Orçamento

ADROALDO DE CAfllLl 
Secretário da Fazenda e Arrecadação H

Secrelartfl <5o Adminhitreçâo

If) JAH M

^cÊkÓAlIf&tWmm:rf,r,TW
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jtíStL ministério público do trabalho
Procuradoria do Trabalho no Município do PASSO FUNDO

TâafáCf R^ArtâníoA*^ «MS, FwJn, PtóSOFUNDOBS. CH> WOnJ-SO. ftm (5*1 W17-5950

CARTA DE NOTIFICAÇÃO 926Q.2Q18

Relereme: Inquérito Civil 000152.2018.04.001/6
Inqulridô: Município Do Carrinho ^ **

04*rs>
ce^cZ***** * ^CJt ■

AO
MUNICÍPIO DE CARAZ1NHO ^ ^
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1264,CENTRO

i

-yin9
Carazinho - RS 
99K50-000.

<«
%
2
2a
x

5O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - PRT 4* REGIÃO - 
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, nos autos 
do expediente IC 000152.2018.04.001/6, instaurado em1 tace de MUNICÍPIO DE 
CARAZINHO, NOTIFICA essa empresa para que, no prazo máximo'de 20 (vinte) dias 
do recebimento desta carta, apresente proposta de adeqliação das irregularidades 
retratadas no laudo pericial, qúe segue em. anexo, com cronograma de implementação 
das providências pertinentes é estabelecimento' de metas concretas e céleres para 
saneamento de tais irregufarídactes.
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Informa-se aue o descumorimento desta reoulslção poderá enseíar
crime, nos termos do preceituado nos artigos 8o, § 3®, da Lei Complementar 75/33,10 dà 

_______ Lei 7.347/85 e 330 do Código Penal.

Pfsí M^iscái ij5 Carazinho]
Seí^eísna ite Ata^lração

I
:z
£íía
*4 w*

:■Passo Fundo, 17 de dezembro de 2018.
28

G l JAN-ÍOH Si
SI(Assinado Digitalmente} 

RAPHAEL FAB IO LINS E CAVALCANTI 
Procurador do Trabalho

5?c u.aata 6 UZta ízJy-

Is
o£-
Sã

Ressalta-se:
1} As informaçôéâ e documentos requertados devorâo ser soresemados por rrelo do serviço de 

petieionamento eletrónico do MPT. acessível, via in leme f, no portal da Procuradorís, no endereço httpyAvww arta.moLma.bf/. 
Peto serviço de peíioonamento etefrôntco pode-sa, sem a necessidade de'uso de papel, pelidonar com assinatura etetrônfca. 
consultar a tramitação de procedimentos a 1
documentosl. As operaçàes poderão ser roa£zadas de forma e otimizar seu [empo, de qualquer lugar e todependentemsnte 
do horário de alendimento, sem filas e sem destacamentos desnecessárias. Apenas em caso de impossibilidade térmica, 
admite-se o recebimento do documento, por meio de mídia llstea {pendrtve, CO/DVO) ou. ainda, mediante solicitação e piévte 
autorttaçáo, em papel, a serem entregues na únidadBjdo MPT;

2) O horário de atendimento ao púbícô desta Procuradoria é das lOh As 12h a das 13h às 1?h;
3} O prazo estabelecido conta-ss do 1* dia segutote à data do recebimento deste documento;
4} Em caso de coincidência da data final do prazo com sábados, domingos ou feriados, prorroga-se o

Ri
5
H ‘

§.s
prazd alé o dia úlS seguinte; a;5) Na resposta OBRIGATORIAMENTE, reportar-se a estes números; Carta de Notificação Ns

889260.2018 e PP 10000152^018.04.001/6.
© a
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tAlHISTéRtO POBtlCO OA UNIÃO 
MINÍSTÍRIO PÚBLICO OÔ TRABALHO

rínt»^ho noMunWruo rn Pamo ruf^Jn
i

1C 000182,2018.04.001/8 
RELATORK) DE INSPEÇÃO

1 - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 
HOME: MUNICÍPIO DE CARAZiNHO

2 ~ DADOS DA ÍNSPEÇÂO
Local: R. lounva! Vargas, 276, Rica, Carazínho - RS.
Data a hora: 24 de outubro de 2018, a partir das 10h30min.
Participant's): Maiquel Rocha Fernandes. Analista em Ehg. de Seg. do Trabalho/Perrto; 
Evandro Balsam, Motorista.

Acompanhante{s) Sr. Perd Soares Pereira, Coordenador de Obras; Sr. Estevam de Loreno, 
Secretário de Obras; Sr. Fernando Carvalho, Diretor; Dr. Gustavo Viapiana, Assessor Jurídico; e 
Sr. Erato Martone Veija Pereira, Técnico em segurança do trabalho.
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3-APRESENTAÇÃO s
M

3
.iEm atendimento ao despacho de 19/Q6/2Q18, a assessoria espedalizada em 

engenharia de segurança do trabalho do MPT esteve presente nas dependências da Secretaria 
de Obras, a fim de verificar as condições de trabalho dos trabalhadores da investigada em 
espedal quanto a condição da iluminação dos ambientes, vestiário, condições dos galpões, 
extintores (PPCl) e fornecimento de EP1.
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II4 - DESENVOLVIMENTO
255II!

4,1 - Iluminação
•m

iíEm inspeção aos locais de trabalho dos servidores, constatou-se que os ambientes 
possuíam Ruminação artificial feito por lâmpadas com ituminância compatível com as atividades 
exercidas (figura 1 e 2).
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Rua Antônio Araújo* 1115, Bairro Vila Popular* Passo Fundo, RS. 
CEP 99010-220 tel.:(54I3317-5850 e-mail: prtO4»pcmOO10mpt.mp.br 3C
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNlAO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
procuradoria do Trabalho no Município do Posso Pondo
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«BFigura 3- Galpão recém construída
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Rgura 4 - Galpão da mecânica em péssimas condições de conservação
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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÀO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Piocumdodn do Trnbalho no Munlcfplo de Pnrtto Tundo*4

4.5- Fomoclmonto do EPI

Foram apresentados durante a inspeção fichas de controle e entrega de EPIs {figura 7), 
extrato da ATA de registro de preçôes do compra de EPIs e. no almoxarííado, demonstrados os' 
EPIs que estavam em estoque (figura 8).
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Rua Sntõnio AraCijo# 1115, Bairro Vila Popular, Passo Fundo, RS. 
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Pichas c!^ controle e enlrega de EPIs

3

3
5fi-CONCLUSÃO
s
3

Ante n axpoilo, veriflcou-sa qua a Investigada realiza o fornecimento de EPIs, bem 
como manikin os locals da tmbalho com llumlnáçao artificial pgr meio de lâmpadas,

Ccmtudo comtatou*sa qua n Prefallum n8o dlsponfblilza local adequado para troca de 
v#8ilmeniita a guards de parlances, nâo elaborou PPCI e nflo realiza a manutenção dos 
exiimoma,

.i
SI
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m 9*Por último, constátou-se ediflcnçôea antigas que demandam, salvo melhor juízo, que a 

Invesllgado apresente leudo irtcnico elaborado por profissional habilitado com emissão de 
anotação de responsobilldode técnica que apresente avaliação sobre a estabilidade das 
edificações existentes do pétlo da secretaria de obras, em especial do gaipâo da mecânica.
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lira o que ae tinha a relatar, i.slI

^ -Passo Fundo, 20 de outubro de 2018.
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MAIQUEL ROCHA FERNANDES 
Engentielro do Seg. do Trabalho 

Analista do MPU/Perlda/Eng1* d© Seg, do 
Trabalho

1 CREA-SC 110,641.0
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