
PROJETO DE LEI Nº 028/2016, 01 DE JUNHO DE 2016. 
  
 

ALTERA O ART. 2º DA LEI MUNICIPAL 2.184/2011 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

   Art. 1o – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o Art. 2º, da 
Lei Municipal 2.184/2011, passando para a seguinte redação: 
 

 “Art. 2º Fica criado o padrão de vencimento 15, que corresponde a 10 vezes o 
padrão de vencimento 01 e o padrão de vencimento 16, que corresponde a 24 vezes o padrão 
de vencimento 01.” 

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

 
Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em.... 

 
Visto em 01/06/2016. 

 
 

Guerino Backes 
        Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JUSTIFICATIVA 
 
 

Nobres Edis: 
 
 

  Justificativa aos Projetos de Leis nº 28/2016, 29/2016 e 30/2016. 
 

   Ao cumprimentá-los cordialmente, submetemos à Vossa apreciação, discussão 

e votação os Projetos em epígrafe, eis que de suma importância à municipalidade, pelo qual tecemos 

as seguintes considerações: 

   Inicialmente destacar a importância do Município em contar com um médico 

efetivado no quadro geral dos servidores municipais para um período de 20 horas semanais, diante da 

essencialidade da profissão em relação a demanda do atendimento do saúde aos munícipes, eis que 

atualmente o atendimento médico é realizado pelos médicos, sendo 1 fornecido pelo Programa Mais 

Médicos do Governo Federal e o segundo médico contratado pela Associação Hospitalar Santo 

Afonso em Convênio com o Município. 

   Importante  esclarecer aos eméritos vereadores que com a aprovação dos 

referidos Projetos estará sanada a condição estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta 

firmado na data de 25/07/2007 entre o Ministério Público do Trabalho e o Município de Cândido 

Godói, na época representado  pelo Ex-Prefeito Dr. Valdi Luis Goldschmidt,  para a abertura de 

concurso para médico de 40 horas semanais. 

   Posteriormente, em razão da impossibilidade na época da efetivação por 

concurso para preenchimento do cargo de médico, o Ministério Público do Trabalho ajuizou a Ação 

Judicial nº0173100-94.2207.5.04.0751 na Justiça Federal de Santa Rosa, tendo resultado em acordo 

entre as partes na data de 12 de maio de 2010, firmado pelo então Prefeito Dr. Valdi Luis 

Goldschmidt,  ex-Prefeito Dr. Anencir Flores da Silva e homologado pelo Juiz do Trabalho, no qual 

foi estipulado, em caso de descumprimento do acordo, a aplicação de multa no valor de R$-3.000,00, 

por cláusula descumprida. Assim o Município assumiu e se obrigou a contratar médico por concurso 

no prazo de 15 meses a contar da homologação do acordo. 

   Esclarecer caros edis, que buscando o cumprimento do referido TAC, o 

Município efetuou a abertura de 3 concursos públicos para contratação de médico para 40 horas, sendo 

um na gestão do Prefeito Dr. Valdi Luis Goldschmidt e dois concursos na gestão do Prefeito Guerino 

Backes, sendo que não ocorreu inscrição de candidato a vaga no primeiro concurso, no segundo, o 

médico inscrito não pode ser nomeado em razão da idade, por contar com mais de 70 anos, e, no 

terceiro, o candidato inscrito não compareceu para fazer a prova. 

   Diante da impossibilidade de cumprimento do acordo, o Município sofreu a 

condenação de multa de 30% sobre o valor original de R$792.000,00,  sentenciada em primeira 

instância e mantida na decisão do Tribunal Regional de Trabalho,  a qual deverá ser revertida em 

ações comunitárias através de entidades filantrópicas. 

   Ressaltar ainda Senhores edis, que tal matéria foi trazida à Câmara de 

Vereadores por ocasião da discussão dos Projetos de Lei enviados pelo atual prefeito, sendo, o Projeto 

de Lei nº25/2015, de 14 de maio de 2015, que altera a lei que institui a gratificação por desempenho de 



função para profissionais da estratégia da saúde da família, cuja justificativa atentava para o fato de 

que o Município necessitava cumprir o acordo TAC com o Ministério Público do Trabalho. 

   Srs. Vereadores, mesmo tendo o Município dispendido todos os esforços para 

o cumprimento do acordo, a condenação imposta pela Justiça foi deveras abusiva e desproporcional, 

considerando que foram tomadas todas as medidas cabíveis pelos gestores já mencionados e 

dispensados todos os esforços jurídicos, ressaltando que toda a controvérsia se calca na baixa 

remuneração oferecida ao cargo de médico em detrimento da legislação vigente que não permite o 

pagamento de valores acima dos limites legais, cujo fato é do Vosso absoluto conhecimento. 

   Por fim Senhores, mesmo com o cumprimento do acórdão pelo Município em 

ações sociais, frisa-se que ainda o Município não cumpriu o acordo estabelecido no ano de 2007 com o 

MPT, ou  seja a efetivação por concurso público do cargo de médico. 

   Neste contexto, entende o Município que poderá vir a ser cobrado em nova 

exigência pelo Ministério Público do Trabalho, na qualidade de fiscal da lei, razão pela qual os 

projetos olvidam prevenir e resguardar o Município de problemas futuros quanto a contratação de um 

profissional médico efetivo no quadro de servidores. Desta forma,  merecem a aprovação dos Projetos 

de Lei, que visam a contratação de profissional médico para trabalho de 20 horas semanais, cuja 

efetivação preencherá a condição requerida no TAC, bem como, da própria sentença judicial que 

ostenta a oportunidade do Município de contratar um médico ao menos para 20 horas semanais, 

conforme, cópia dos termos do acórdão, in verbis: 

A impossibilidade de contratação para trabalho de 20 horas semanais 

também não se sustenta, conforme esclarecido pelo Ministério Público do 

Trabalho, atentando-se que a Portaria do Ministério da Saúde, de nº 2027 

de 25-08-2011, não exige a contratação de profissionais com jornada 

específica de 40 horas, conforme transcrita nas fls. 843/844, sendo 

expressamente admitida a contratação de profissionais médicos com jornada 

de 20 horas semanais. Ademais, haveria mais interessados se o executado 

alterasse a remuneração ofertada para valores apropriados às 40 horas 

semanais que pretende exigir, como exemplificativamente cita o MPT na fl. 

845 de sua contraminuta. 

 

    Diante das justificativas expostas,  pugnamos pela aprovação dos Projetos de 

Lei, considerando sua viabilidade jurídica,  legalidade e de importância à população godoiense. 

 

  Atenciosamente, 

 
 
    

GUERINO BACKES 
   Prefeito Municipal 

 



MUNICIPIO DE CÂNDIDO GODOI – RS 

 

 
IMPACTO FINANCEIRO 
 

Estudo de impacto financeiro para alteração padrão vencimentos conforme Projeto 
de Lei  nº  028/2016, que altera a Lei Municipal 2.184/2011. 
  
alterações Acréscimo  Quant  Total Mensal  Total Anual 
Padrão 18 para 24 1.912,32 01 1.912,32 24.860,16 
 
IMPACTO SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 
Percentual atual da folha conforme cálculo do  TCE                              47,20% 
 
AUMENTO PREVISTO EM RELAÇÃO A   RCL                                0,14% 
 
Receita Corrente Liquida  Constante     R$  17.399.577,25 
 
A metodologia de cálculo utilizada foi o aumento do padrão 18 para o 24, e o percentual em 
relação à RCL constante calculado conforme TCE. 
 
A ação está prevista no PPA, LDO e LOA para 2017 e será incluído para os demais 
exercícios. 
 
Verificou-se que as despesas previstas são compatíveis com as metas de resultado primário 
e nominal previstas no anexo de metas  fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto 
a execução da ação prevista não irá afetar as metas fiscais previstas. 
 
Observação: Após análise do impacto, observa-se que houve o cumprimento da 
Constituição Federal e também da Lei Complementar nº 101/2000, permitindo assim um 
PARECER FAVORAVEL. 
 
 
 
     Cândido Godói, em 02 de junho de 2016. 


