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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 21 de fevereiro de 2019.Of. n° 050/19 -GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL

Ho,a—----------

o i ms. m
Encaminha Projeto de Lei n° 025/19 oJoUaXvm Res.i

Ass.l tin

Senhor Presidente:

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

025/19, desta data, que Contrata emergencialmente servidores para o cargo de 

Auxiliar de Serviços Educacionais.

Exposição de Motivos:

Este projeto visa a contratação emergencial de três (03) Auxiliares de 

Serviços Educacionais, devido à aposentadoria de servidores do cargo nas Escolas 

da Rede Municipal de Ensino.

Dentre as atribuições dos servidores está “informar processos de 

informática da vida escolar5’, ou seja, o servidor é responsável pelo lançamento de 

notas e pareceres dos alunos, atestados de vaga e atualizar o sistema conforme a 

vida funcional dos servidores.

Isto significa que, a vida escolar do aluno, bem como, o lançamento de 

assentamentos (atestados, licenças) da vida funcional dos demais servidores 

depende do controle e lançamento de dados realizados por este servidor.

Sem este profissional o sistema fica comprometido acarretando 

problemas sérios, inclusive no que se refere ao pagamento das horas trabalhadas 

dos servidores, pois este profissional cuida do lançamento no ponto e na efetividade 

dos servidores da escola.

#
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Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

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

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br


fc"

/
tf-9t

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Salientamos que já está em andamento concurso público para o cargo 

o qual tem previsão de ocorrer durante o ano de 2019.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

teMil hmfitz

Prefeito
</SMEC/DDV
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PROJETO DE LEI N° 025, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

Contrata emergencialmente servidores 
para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Educacionais.

Art. 1o Declara situação de emergência para o atendimento da 
necessidade temporária de excepcional interesse público, representado pela 
contratação de profissionais do cargo de Auxiliar de Serviços Educacionais para a 
Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2o Autoriza o Poder Executivo a contratar profissionais para atuar na 
rede municipal de ensino, com base na Lei Complementar n° 07/90, conforme segue:

SETOR CHCARGOQUANTIDADE

Auxiliar de Serviços 
Educacionais

Rede Municipal de 
Ensino

35h03

Art. 3o As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Orçamento 
da Secretaria Municipal de Educação de 2019.

Art. 4o As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo constante 
no Art. 1o estão descritas na Lei Municipal n° 7.088/2009 e suas alterações.

Art. 5o Os três (03) profissionais serão contratados, com previsão para 
iniciarem imediatamente, após o cumprimento legal do processo seletivo simplificado.

Art. 6o O contrato emergencial terá vigência pelo período de 06 (seis) 
meses, prorrogável por igual período, a contar da publicação da presente Lei, ou até 30 
(trinta) dias após a homologação do Concurso Público 001/19, o que ocorrer antes.

Parágrafo único. Em caso de vacância, poderão ser contratados os 
próximos colocados, seguindo a ordem classificatória do processo seletivo simplificado.

Art. 7o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de fevereiro de 2019.

Milton Schmitz 
Prefeito/

SMEC/DDV
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 

Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTARIO N2 017/2019

Objeto

Trata-se de aumento da despesa de pessoal em decorrência da contratação de 03 (três) auxiliares de 
serviços educacionais, conforme Projeto de Lei n9 025/2019.

Aumento da Despesa :

.Conforme consta no Projeto de Lei n2 025/2019, será contratados até 03 (três) auxiliares de serviços 
educacionais, pelo período de 06 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, conforme demonstrado 
na tabela abaixo:

Tabela 1 - Estimativa de Custo

1/3132 Encargos
Patronais

Vale
Refeição

Qtde Cargo Padrão Valor SUBTOTAL MENSAL 12 MESESSalário Férias

3 Auxiliar de Serviços Educacionais 6A 1.589,86 132,49 398,55 450,00 2.570,90 7.712,70 92.552,39

O inciso I do art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes. Neste sentido, considerando que o prazo de execução previsto é de aproximadamente 
de 12(doze) meses a contar de março, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 2 - Cálculo Sintético do Aumento da Despesa (2019-2021)
2019 2020 2021

Espécie Anual 
(10 meses)Mensal Mensal Anual Mensal Anual

Gratificação Comissão 
Concurso 7.712,70 77.127,00 7.712,70 15.425,40 0,00 0,00

Compensação

Conforme art. 17 da LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a dois exercícios. Contudo, a despesa criada pelo PL n9 
025/2019rnão é de caráter permanente, visto sua execução prevista somente para 12 (doze) meses.

Limites Fiscais

a) Despesa de Pessoal:
Tabela 4 - Estimativa do Gasto de Pessoal
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO 

Setor de Contabilidade e Orçamento

Valor Atual LOA 
2019

Valor Inicial LOA 
2019 Neste ImpactoLimite de Gastos de Pessoal no Poder Executivo

184.185.454,42
72.960.508,56

77.127,00
73.037.635,56

184.185.454,42
72.960.508,56

183.965.100,00
72.723.800,00

Receita Corrente Líquida 
Comprometimento atuai de gastos com pessoal
Acréscimo nos gastos
Gastos Totais Projetados com o aumento proposto___________
Percentual projetado em relação à Receita Corrente Líquida

Fonte: LOA 2019 • Demonstrativos da LDO 2019, Inciso VII, parágrafo único, art 82

b) Metas Fiscais:
0 Aumento da Despesa a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 

. previstas.

39,65%39,61%39,53%

Compatibilidade PPA, LDO e LOA

O aumento da despesa tem compatibilidade com o PPA e LOA e principalmente no inciso III do art. 51 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

Parecer
No uso de minhas atribuições legais, em cumpriínemto às determinações da LC 101/00 e à vista da 
referida estimativa de impacto, DECLARO que emsterecursos para a execução das ações prevista. Para 
instruir a declaração do Senhor Ordenador da DÍespíisa.

# DA0JzL SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso II, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na 
LDO e Orçamento Anual de 2019 e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e 
financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Departamento de 
Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2019.

Carazinbo, 27 de fevereiro de 2019.

ADROALDO DE CARLI T 
OrdenadorWe Dèspesas

Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
48/2019

Matéria: PL 25/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CONTRATOS 
EMERGENCIES 
REQUISITOS 
TEMPORARIEDADE;
APOSENTADORIA DE SERVIDOR PUBLICO QUE 
NÃO CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO. ORIENTAÇÃO
DESFAVORÁVEL

DE CARGOS PÚBLICOS. 
CONSTITUCIONAIS:

B) EXCEPCIONALIDADE.
A)

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n. 25, de 27 de 
fevereiro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que contrata 
emergenciaimente servidores para o cargo de auxiliar de serviços educacionais.

Os motivos foram apresentados.

Acostou-se impacto orçamentário.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei autoriza a contratação emergenciai, pelo período 
de 06 meses, prorrogável por igual período, de 3 (três) servidores para o cargo de auxiliar 
de serviços gerais, com carga horária semanal de 35h e lotação junto à Rede Municipal de 
Ensino, com escolha mediante processo seletivo simplificado

Preliminarmente.

A iniciativa desta proposição de lei é legítima, tendo em vista se 
tratar de matéria de interesse local e ser de competência privativa, não havendo vícios, 
portanto, neste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRFB e artigo 29, inciso I, da Lei 
Orgânica)1.

O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se correto, visto 
não se tratar de matéria que deva ser veiculada por meio de projeto de iei complementai.

i Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 
autárquica ou aumento de sua remuneração;

(LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99^B09^gJ(J'^
www.camaracrz.rs.gov.brE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
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No mérito.

Os cargos e empregos da Administração Pública devem, salvo 
exceções legais, ser preenchidos por meio de concurso público, tudo no intuito de se 
preservar a isonomia e de se garantir um serviço público mais eficaz. Nesse sentido, tem- 
se o artigo 37, inciso II, da CRFB, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;

Em que pese seja essa a regra, há previsão constitucional a 
excepcionando, a saber, “Art. 37 [,..] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público”.

No caso específico do Município de Carazinho - RS, o seu Regime 
Jurídico Único considera de necessidade temporária de excepcional interesse público, as 
contratações que visam a atender a s/íuações de calamidade pública, a combater 
surtos epidêmicos e a atender outras situações de emergência que vierem a ser 
definidas em lei específica.

Ainda que hodiernamente se reconheça a possibilidade de 
contratos temporários para as funções de natureza permanente3, a excepcíonalidade do

I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1° - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara 
de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação dos projetos.
* Embora a função seja permanente, a necessidade é temporária [...] a professora que, hoje, quebrou a pema 
e, amanhã, tem de dar aula, tem de ter a contratação temporária, porque o menino não pode ficar sem aula. O 
posto de saúde tinha médico que adoeceu, tem de contratar [...] (Sra. Ministra Carmen Lúcia, ADI 3430--8/ES). 
[...] amplamente, autoriza contratações para atender necessidade temporária de excepcional interesse público

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
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interesse publico continua sendo requisito imprescindível, portanto, necessário, de 
sorte que, inexistindo o mesmo, qualquer contratação restará fadada ao insucesso e, o 
pior, devendo ser considerada nula, sem prejuízo, ainda, de possíveis responsabilizações.

Em apertadas linhas, por conseguinte, pode-se elencar a 
temporariedade da contratação e o excepcional interesse público como dois requisitos 
essenciais para a viabilidade técnica dos contratos temporários, inobstante seja a função 
permanente ou não.

Nesse sentido é o seguinte precedente do TJRS:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N° 6.478/2017, DO 
MUNICÍPIO DE ESTEIO, ALTERADA PELA LEI N° 6.491/2017. CONTRATAÇÕES 
EMERGENCES, POR PRAZO DETERMINADO, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA EXCEPCIONALIDADE E DA 
TEMPORARIEDADE PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. JULGAMENTO 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. MODULAÇÃO DOS 
EFEITOS. I - A contratação temporária de servidores é exceção prevista no 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e no inciso IV do art. 19 da 
Constituição Estadual, que dispõem que a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. Trata-se de admissão provisória, demandada em 
circunstâncias incomuns, de caráter excepcional, cujo atendimento reclama 
satisfação imediata e temporária. Na hipótese, mesmo que se considere que 
houve inércia da Administração anterior ao não providenciar a realização de 
concurso público, não se pode ignorar que as funções para as quais as 
contratações aqui discutidas foram requeridas, são permanentes, contrariando o 
regramento previsto no art. 19, IV, da Constituição Estadual e no art. 37, IX, da 
Constituição Federal, não estando caracterizadas nem a temporariedade, nem a 
excepcionalidade. De fato, o regime de contratação emergencial deve servir 
apenas para suprir situações temporárias e excepcionais, não podendo ser 
utilizado para substituir o concurso público. II - Tendo em vista a prestação de um 
serviço público relevante como é o da educação, bem como o interesse público, 
aqui compreendido o de todos os alunos matriculados na rede municipal de 
ensino, que não podem ser prejudicados em virtude da omissão do Executivo 
Municipal, que não tomou, em tempo hábil, as providências necessárias para a 
realização de concurso público, faz-se necessária a modulação dos efeitos da 
presente decisão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação 
do acórdão. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 
70073381352, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José 
Moesch, Julgado em 11/12/2017)

No caso, a despeito de a temporariedade das contratações restar 
caracterizada, já que haverá concurso público ainda no ano de 2019, a excepcionalidade 
da medida não se evidencia, porquanto a situação apresentada nos autos (aposentadoria 
de servidor público) deveria ter sido objeto de planejamento da Administração Pública, a

em uma ou outra hipótese, seja para o desempenho de atividade regular e permanente, desde que a 
contratação seja indispensável ao atendimento de necessidade de excepcional interesse público (Sr. Ministro 
Eros Grau, ADI 3068).
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ponto de já se ter lista de aprovados em concurso publico 
aposentadoria.

quando da data da

Diferente seria, por exemplo, se fosse uma situação de afastamento 
repentino, como diante de doença de servidor público, circunstância que, inegavelmente, 
legitimaria as pretendidas contratações precárias, já que escancarada estaria 
excepcionalidade.

sua

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica do 
PL 25/2019, porquanto não demonstrada a circunstância excepcional da medida, ainda 
que verificada a precariedade das contratações.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 11 de março de 2019.

LUÍS FERNANDO BOW íècHEID
Procurador do Poder V = jislativo 

OAB/F Í 93.542 
MatrídMi i 50020
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

Parecer n° 030/2019 
Projeto de Lei: PL 025/19 
Autor. Executivo Municipal
Ementa: Contrata emergencialmente servidores para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Educacionais.
Relator: Gian Pedroso

Relatório
A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, 
sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.

2. Atendendo às normas constitucionais de tramitação que disciplinam a matéria do Projeto 
de Lei está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado o parecer 
sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade.

Votos
1. Conclui-se legítima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista se tratar de interesse 

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

1.

Conclusão

4. Os integrantes da Comissão votaram, por unanimidade, pela viabilidade do Projeto de Leu

Sala de Reuniões Antônio Libório Servian, M^de março de 2019.

t2L
Vçreador GiamPedroso 

Presidedfê

criei Vieira 
■sidenteVjáe

Vereaãbr Mareio Hoppen 
Secretário

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARA2INHO/RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.brE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

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


/

&ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

f
isr

CAPITAL DA HOSPITALIDADE £wooé»Í*i

CJUUmNHO-BS

COMISSÃO DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS

PARECER

Parecer n° 044/2019 
Projeto de Lei: PL 025/19 
Autor: Executivo Municipal
Ementa: Contrata emergencialmente servidores para o cargo de Auxiliar de Serviços 
Educacionais.
Relator: João Pedro

* Relatório
1. A matéria em análise, de autoria do Executivo Municipal, tramita nesta Casa Legislativa, 

sob a forma de Projeto de Lei, tendo como objetivo a Ementa acima citada.
2. Atendendo às normas regimentais de tramitação que disciplinam a matéria, o referido PL 

está sob a responsabilidade desta Comissão para que seja elaborado parecer sobre 
aspectos de ordem coletiva.

Voto do Relator

3. Voto de acordo com o Projeto de Lei sob o viés dos interesses difusos e coletivos, tendo em 
vista que a ausência da contratação dos Auxiliares dos Serviços Educacionais poderá 
acarretar prejuízos a rede de ensino, porém recomendamos a análise peculiar pela CJF 
quanto a possível inconstitucionalidade do projeto, haja vista a ausência de realização do 
concurso público em momento anterior.

4. Os demais vereadores Votam de acordo com o Relator.

Sala de Reuniões Antônio Libóno Servian, 13 de março de 2019.

Vereador oilson Haubert 
Presidente

/ /

Vereado Costa
Vice/rre&ente
/

Vereaplorjoãõ^êarò AlbuquerqOede Azeredo 
S \ ( Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

LEI N° 8.476, DE 27 DE MARÇO DE 2019.

Autoriza a abertura de Crédito Especial 
no Orçamento de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

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

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 RS 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, 27 de março de 2019.

Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura:

* * s

Lori Luiz Bolesma
Secretário da Administração e Gestão 
ds/dov X
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PROCESSO N°: 03^ oi'il ^
NÃOSIM

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânio Ausente
Anselmo Britzke X
Daniel Weber Presidente
Erlei Vieira X
Fábio Zanetti X
Gian Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivorçiar de Andrade X
Janete Ross de Oliveira X
João Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marcio Hoppen X
Paulo Matos X
TOTAL 12 0


