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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

"AUTOR17..A A CONl1~-,I\TAÇAO, ENl CARA,TER
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AIvIADOR PTI"lIlli.lRO DOS S.\l'lTOS NETO, Preíelte Mnnídpal

dc-Sao ~Josr das l\·nssi~es - RS:
Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inciso IV, da Lei

orgânica Mun.í.cip3L que a Câm..ara Municipal de Vereadores aprovou e GU sanciono e

promulgo a segumte,

LU:

A.rt LQ - É o Pocter F'.xecutívorvlUIlióp:JI sutonzado a contratar, ffi!

caráter "~"')";':H'l'O A·~ ,,,,.',,,,,,.,Ci·\11"l1 interesse uúblico os seeniraes senr;Jores'\,.4 • Ul.- •.••.•. t.:i~l! Us.Ui ,",ç •....A:,...~.F· ,jo.ü- ill.u. .••••....•'..... t" ::- ,~\.oI'. " •

fi1motorista
O1 servente

.Al1.." '2.0 -fÍ:;S comratações terao a (11ração d~ )6 (~ei~) me: e~ porien ...;.o
;3e1'prorrogados urna vez por igual período e serão de natureza admh-u~trativa (.QUi 0"
direitos estabeíecidos no art, '''-;8 da Lei r~iurdcipal.l'f. 35, de 20 de outubro dê 1993.

Art, 3.° _ As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das
dotações cspecrílcas de cada órgão e unidade sdministrstiva em que os servidores forem
totados

Ali. 4.° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em

vigor na data de sna publicaçào.
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Senhor Prefeito:

Nesta oportunidade em que o cumprimentamos cordial e
respeitosamente, VImos a presença de Vossa Excelência com o objetivo de
encaminhar as matérias que mereceram "aprovação" e "rejeição" pela Câmara
Municipal de Vereadores em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de abril do

~ r-- ano em curso.

• PROJETO DE LEI N°009/2002 - ALTERA O NÚMERO DE ALGUNS CARGOS E
CRIA NOVOS CARGOS NO QUADRO DE CARGOS CONSTANTES NO ANEXO I
DO ARTIGO 3° DA LEI MUNICIPAL N°54/93 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993, -
REJEITADO.

• PROJETO DE LEI N°013/2002 - ALTERA A LEI MUNICIPAL 265/98 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -APROVADO CONFORME AUTÓGRAFO EM .,
ANEXO.

• PROJETO DE LEI N°015/2002 - AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER
TEMPORÁRIO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA ATENDER AO
cONVÊNIO PRADEM E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. - APROVADO.

• PEDIDO DE INFORMAÇÃO N° 014/2002, CONFORME SEGUE EM ANEXO.
• INDICAÇÕES N°S: 022, 023, 024 E 025/2002, APROVADAS CONFORME

SEGUEM EM ANEXO.
• DECLARAÇÕES l}E APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIO DE GESTÃO

GERAL VA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO
PERÍODocUE 01/01/2001 A 31ii2/2001 E REFERENTE AO 4° TRIMESTRE DO

ANOD~ .; i'
,pndQ o que se ,àprki,~~va para o momento, aproveito para renovar

votos de ~~~ma e ""eço. ',\ I
i ,J, _

~. ~

~D,",';,''~!Q DE OLIVEIRA
: PRESIDENTE

. '. I .
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Exmo Sr.
AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO
MD. Prefeito Municipal
N/Cidade
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ALTERA O NÚMERO DE ALGUNS CARGOS E CRIA NOVOS
CARGOS NO QU~DRO DE CARGOS CONSTANTES NO ANEXO I DO ARTIGO
3.° DA LEI MUNICIPAL N.o 54133 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1993

PROJETO DE lEI N.o00912002

AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal -,
de São José das Missões, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal,

FN.. SABER, que a Câmara Mmicipal de Vereadores aprovou e
que sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1.0 - É .aíterado o número dos seguintes cargos que
integram o Anexo I de que trata o artigo 3.° da Lei Municipal n.o 54133, que
passam a ser os seguintes númeró_~de cargos:

.il

n.o de cargos

Motorista
Viglante
Serventes

12
07
12

r' Art. 2.0 - São criados os seguintes cargos no Quadro de Cargos
do Anexo I de que trata 0811.3.° da Lei Municipal n.O54/93:

Ccsgo n.O de cargos

Contador 11
Técnico em Enfermagem 09

01
01

Ali. 4.° - Pennanecem - inalterados os demais cargos que
ilitegram o Quadro de cargos dO; Anexo I da Lei Municipal n.o 54/93, com as
alterações da Leis posteriores.

Art. 5.0 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
emará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Miss6es/RS,
aos 18 de Março de 2002

i;tz@li/ :=.>
AMADOR PINHEIRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal:"> ---
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES
..,

Justificativa ao Projeto de Lei n.o 00912002

Senhores Vereadores

A Administração Municipal tem o dever de pautar seus atos no
principio da legalidade,conforme previsto no art. 37 da Constituição Federal.

A Administração fTlJnic~a1 se ressente da falta de alguns
cargos, os quais devem, obrigEtoriElTlenteserem providos por concurso público.

É do conhecimento dos semores Vereadores que há falta de
cargos no quadro geral dos servidores municipais, especialmente de Motoristas,
Contador, Vigilantes e Serventes.

No exerc leio de 2001, através do projeto de lei n.O 02712001, o
Executivo solicitou a aprovação dos cargos que faltam, para poder realizar
concurso público.

Para facilitar a aprovação do projeto, o Executivo propôs a
extinção de alguns cargos e a criação de ouros. No entMto, na opor1unidade,
esse Poder legislativo entendeu aprovar apenas a extinção dos cargos propostos,
sem, no entanto, aprovar a criação dos outros cargos.

"

,
....

Com essa ";medida, o legislativo impediu ao Executivo a
realização de concurso público para o provimerto dos cargos que seriam criados e
que são imprescindiveis para o andamerto da Administração Municipal.

Como existia demanda desses servidores, sob pena do
: comprometimento do serviço publico, a Administração não tinha outra alternativa

. I senão a da terceirização desses selVlços através de Cooperativa de Trabalho.

Esse procedimento, no entanto, não é o mais correto, pois a
Constituição Federal determins."que os cargos sejam providos através de concurso
público. ... ,

Para solucionar o problema, o Executivo IVkmicipal volta a
apresentar Projeto de Lei semelhante ao rejeitado em 2001, visando criar as
condições para prover a necessidade de pessoal atraVésde concurso público.

Entende a Administração que à Câmara MmicipaJ cabe o papel
de fiscalizar à Administração. Essa fiscalização, no entanto, deve ser responsável
e racional, pautada no Bom Senso, e não pode impedir o funcionamento normal
da Administração.

COOT ADOR ':;

É do conhecimento de todos que uma Administração Mmicipal
não pode prescindir de Cortador. A Câmara, no entanto, sem qualquer r
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

justificável extinguiu o cargo de Técnico em Contabilidade e não autorizou a
criação do cargo de Contador. Com isso, a Administração teve que exonerar o
Contador contrmado de forma, emergencial, pois <1Irarte a vigência do Contrato
não foi possível realizar o concurso.

o Municipiõ não pode ficar eternamente resolvendo sua
demanda de forma precária através de um sirr(Jles prestador de serviços. pois é
um dos poucos municipio da i região que não tem Contador. Portanto, espera-se
que seja aprovada a criação desse cargo.

TECNCO 8VI ENFERMPGEM

o Municipio não tem Técnico em Enfermagem no seu quadro
funcional. Os programas de". -saúde, no entanto, exigem a presença desse
profissional. Se não for autorizada a _criação desse cargo para que o possamos
prover através de concurso, poderá o Municlpio ter sérios problemas na
manutenção dos prognmas de saúde. Portanto, coloca-se à vossa
responsabilidade eventual suspensão de programas de saúde em razão da
ausência desse profissional.

MOTORISTA

o quadro de servidores da Prefeitura conta com apenas 07
motoristas. No entanto. há a demanda de 12 mo1Dristas,assim distri>uidos:

"

EdJcação - Não educação há a demanda de 07 motoristas,
para os seguintes veiculos: 04 õnibus. 02 KOmbis,01 Parati.

,"

SaJde - Há a necessidade dê 03 motoristas na saúde, sendo
01 para a ambulância e 02 para os Gols. Os gols são usados para transportar
doentes e para o deslocamento dê Equipe Médica para o interior do Município.

Obras - Há a demanda de 01 motorista para o Caminhão
Caçamba.

_A Administração pretende adquirir mais 01 caminhão caçamba,
razão pela qual se requer a criação de mais um cargo. passando a demanda
nessa Secretaria para 02 motoristas.

Conforme demonstrado, há a demanda de 11 motoristas
imediatos e mais 01 motorista para quando for adquirido o caminhão. Portanto,
para que o serviço público riâo sofra prejufzo, pede-se a apreciação de forma
responsável da autorização para a criaçlo de mais 05 cargos de motonsta

Caso esses cargos não sejam criados, a Administração não terá
outra alternativa senão pedir a autorização para, contratação emergencial. Alerta-
se. no entanto, que a emergencialidade prevista no inciso IX da Carta M
deixa de se configurar no 'momeno em que a demanda permane

i '
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFBITVIlA -MinwClPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÓBS

constatada. Portanto, passa-se a regulfridade do provimento da demanda dos
cargos para a responsabilidade da Câmara de Vereadores, pois ao Prefeito não
resta outra alternativa.

VIGILANTES

Temos no quacto de cs-gos apenas 04 vigilartes. No entarto,
hádemanda de 07 vigilantes, ou seja:

02 vigilBltes no Parque de Máquinas;
02 vigilantes na Prefeitura Municipal;
O 1 vigilante nâ· Escola Manoel' Ribeiro da Conceição;
01 vigilBlte na' Escola João Pecio Comado, de vila Araújo;
O 1 vigilante no Prédio onde funcionam os Correios, Emater e

Sala do Secretário da Saúde, Sala de Exames, Sala da Psicóloga, Sala do Fiscal
Sanitário, Sala do Deríista.

Portanto, há necessidade de mais 03 vigilBltes para os serviços
de vigilância nos locais acma indicados.

Essa demanda deve ser atendida, sob pena de sermos todos
responsabilizados por arrombamento e furto.

Serventes

providos.
Temos 10 cargos de serventes, dos quais 08 cargos estão

Há necessícadé de 12 serventes para os seguintes locais:

01 na Prefeiturá Municipal:
O 1 na Secretaria de Bem Estar SociallEmater/Correio :
02 na Secretaria da Saúde;
O 1 no Parque de Obras e Secretaria da Agricultura;
01 na Escola 1.0 de Maio;
02 na Escola Cristo Redertor;
02 na Escola da Vila Araújo;
01 na Escola Vicente Ferreira Brizola;
01 na Escola de.São Sebastião

Portanto, devem ser criados mais 02 (dois) cargos de serventes
para que possamos atender à demanda da Prefeitura M.lnicipal.

RessaJta-se, mais uma, vez, que a atuação da Câmara de
Vereadores deve pautar-se no bom senso e na responsabilidade. Não se pode,
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Estado do Rio Grt;Jnde do Sul
l~ - • ~, _

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISS013S

por questões que não as 'do interesse público, pretender-se inviabilizar o
atendimento de demandas inquestionáveis.

Para possibilitar a realização de concuso público. a única fonna
de prover cargos públicos, é imprescindlvel que seja altorizada a criação desses
cargos.

A não aprovação da criação dos cargos fará com que a
Administração Municipal seja forçada por esse Legislativo a prover às
necessidades através de outras formas, que não a correta.

Caso não seja aprovado, estaremos enviando cópia desse
projeto e do Projeto de Lei n:o 02712001 ao Tribunal de Contas do Estado, para
que fique registrado, previamente, que a Administração tentou o provimento das
suas demandas através da forma correta, não tendo, no ertanto, a compreensão
do Legislativo. Com isso, estaremos afastando nossa responsablidade sobre
eventuais cortratações que seremos forçados a fazer fora do caminho normal que
é o concurso público.

"

Pode esse Legislativo ter a certeza de que essa Administração
não tem nenhuma pretensão de inviabilizar o Municrpio. Ao contrário, está
pautando suas ações na mais absoluta responsabilidade. No entarto, nâo pode
deixar de prover necessidades imprescindfveis na área da saúde, da segurança
dos próprios municipais, na área cortábil e na área do transporte escolar.

Caso esse leglslSIVo entenda, mais uma vez, negar o
provimento das demandas pela forma legal, solicitamos que nos sejam enviados
os motivos desse procedimento, bem como sejam indicados caminhos para a
solução dessas demandas, quênão constituam ilegalidade.

1,
Por todo. o exposto,espera-se a aprovação unânime do

presente Projeto de Lei.Y

Atenciosamente

Amador Pinheiro dos Santos Neto
Prefelo Municipal
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