
PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PAAANÁ GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 99/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Valemo-nos da presente Mensagem para encaminhar a essa Casa Legislativa o 

Projeto de Lei em anexo, que visa: 

1. Ampliar o número de vagas para o cargo de Nutricionista; 

JUSTIFICATIVA 

AMPLIAÇÃO DE VAGAS PARA NUTRICIONISTA 

Estamos propondo a ampliação de 05 vagas no cargo de nutricionista visando 

atender à demanda de mão de obra, que necessita dos referidos profissionais em caráter 

efetivo, para manter habilitação junto ao Ministério da Saúde e a continuação do recebimento 

dos recursos e ainda a manutenção das ações. do Ambulatório de Obesidade e o 

acompanhamento de gestantes de médio e alto risco, pois a contratação de servidores 

mediante concurso público é a forma mais correta e adequada quanto à manutenção do 

serviço público. 

Anexamos o cálculo do impacto financeiro orçamentário decorrente do referido 

projeto, salientando que apesar de constar a ampliação de 05 (cinco) vagas ao todo, a 

administração municipal somente efetuará as convoc,ações em caso de necessidade relevante. 

VAGAS 
5 

IMPACTO FINANCEIRO ORÇAMENTARIO 
REFERENTE GASTOS COM PESSOAL 

AMPLIAÇÃO DE VAGAS NUTRICIONISTA 

SEM ENCARGOS COM ENCARGOS 

VENCIMENTO AUX.ALIM. MENSAL ANUAL 

2.618,82 186, 11 14.024,6,,5 238.980, 12 
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PREFEITURA D E 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PAAAAÁ GABINETE DO PREFEITO 

RECEITA CORRENTE LIQUIDA 281.465.572,67 
INDICE DE GASTOS COM PESSOAL ATUALIZADO 45,80% 
LIMITE DE ALERTA 48,60% 
LIMITE PRUDENCIAL 51,30% 
LIMITE CONSTITUCIONAL MÁXIMO 54,00% 

ANO IMPACTO - (R$) % RCL 

2018 238.980, 12 0,09% 

2019 253.318,93 0,10% 

2020 268.518,07 0,10% 

Nestas condições, rogando aos nobres Edis a aprovação em caráter de 

urgência da presente proposição, antecipamos agradecimentos e colhemos o ensejo para 

reafirmar nossa consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito, 16 de outubro 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



PROJETO DE LEI Nº J.R~ /2018 

Altera o número de vagas do Cargo de 

Nutricionista, do Quadro de Pessoal da 

Administração Direta. 

Art. 1° Fica alterado o número de vagas para o Cargo de Nutricionista, previsto 

no Anexo 1, da Lei Municipal n.0 3.812, de 4 de abril de 2012. 

VAGAS 

DE PARA 

05 10 

CARGOS 

Nutricionista 

CARGA HORARIA 
SEMANAL 

20 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTAOO DO PARAllÁ GAOillETE DO PREfCITO 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que os 

valores orçados pelo Município para o pagamento dos vencimentos a serem pagos aos 

servidores concursados para o cargo de Nutricionista, em decorrência do anexo projeto 

de lei que amplia vagas dos referidos profissionais, tem adequação orçamentária e 

financeira, de acordo com a lei orçamentária anual, e ainda, compatibilidade com o 

plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias . 

•• :. ... -~ ... CC->v~. 
~~NANDES CARVALHO 

Secretária de Saúde 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o Projeto de O{l( d tf J81S / z.o lf$. 

Pato Branco, 31 l1 0/w 1'K · 

íl. "' rl MJ.Do ~ 
Rõêliigo-:N>sé Correia '?r:>sc 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: leg islativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Pnrann 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de ..... Oo""""tÁ=-------->ou~e.:l_,._'gg=i/'--"'&"'""o'""r=--& ________ _ _ 

Pato Branco, ai /Jo fzot2 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.carnarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@carnarapatobranco.com.br 
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Estado cto Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Oo.i u~ Jtrg \ao ti<. 

Pato Branco, ,~ 1 /4c4cX.o t€. 

José Gilson 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 



r?ô4n04CPJkvni(}~~dÉY e%dC/$io4tcC/ 
Estado do Paraná 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2018, reuniram-se os membros da Comissão de 
Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello (Presidente) 
e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão. O 
Presidente da Comissão de Políticas Públicas Vereador Fabricio Preis de Mello abriu a reunião e deu 
início a explanação sobre o Projeto de Lei Nº 188/2018, o qual "Altera o número de vagas do Cargo 
de Nutricionista, do Quadro Pessoal da Administração Direta", de relatoria do vereador Fabricio, os 
pares deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação do mesmo. O Projeto de 
Lei nº 186/2018 o qual "Amplia o número de vagas para professor substituto, previsto na Lei 
Municipal nº 4.387. de 28 de agosto de 2014, para contratação temporária por processo seletivo", de 
relatoria do Vereador Fabricio, a Comissão deliberou pelo parecer favorável à regular tramitação e 
aprovação do mesmo. O Projeto de Lei nº 154/2018, o qual "Dispõe sobre a Política Antibullyng nas 
instituições de ensino no município de Pato Branco", o relator Fabricio e os demais componentes da 
Comissão, deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação do mesmo. O 
Projeto de Lei nº 186/2016 o qual "Institui o programa de recolhimento e reciclagem de "óleo de 
cozinha usado" no município de Pato Branco e dá outras providências", o relator Fabricio 
acompanhado dos Vereadores Moacir Gregolin e Vilmar Maccari , deliberaram pelo parecer favorável 
à regular tramitação e aprovação do mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente 
ata que após lida e aprovada foi assinada pelos de competência. 

Moa~ l~~~olin 

Rua Araribóia, 491 

Pato Branco, 05 de novembro de 2018. 

Vilmar Maccari 
Membro 

Fone: (46) 3272-1500 85501-262 

Presidente 

Pato Branco Paraná 

e-mail: legistalivo@camarapatobranco.com.br - site: \'/\w1.camarapatobranco.com.br 



Estado do Panrná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 188/2018 

SÚMULA: Altera o número de vagas do Cargo de Nutricionista, do Quadro Pessoal da 
Administração Direta. 

Autor: Executivo Municipal 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
obter autorização legislativa para alterar o número de vagas do Cargo de Nutricionista, 
do Quadro de Pessoal da Administração Direta. 

Aduz o proponente em justificativa, que a ampliação de 05 (cinco) para 
1 O (dez) vagas no cargo de nutricionista, visa atender à demanda de mão de obra que 
o município necessita e, garantir a habilitação e o recebimento de recursos junto ao 
Ministério da Saúde, bem como a manutenção das ações do Ambulatório de 
Obesidade e o acompanhamento de gestantes de médio e alto risco. 

O referido Projeto de Lei consta em atestado anexo, adequação 
orçamentária e financeira, de acordo com a lei orçamentária anual, e ainda, 
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. 

Conforme quadro de impacto financeiro em anexo, as 05 (cinco) vagas 
terão impacto mensal em R$19.915,01 e anual R$238.980, 12, respectivamente. 

Por se tratar de interesse público, considerando a legalidade do incluso 
projeto e atendendo o que preceitua o art. 64 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Pato Branco, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à regular 
tramitação e aprovação do mesmo. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 05 de novembro de 2018. 

Presidente - Relator 

/ 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46} 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@carnarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 188/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Altera o número de vagas do Cargo de Nutricionista, do quadro de Pessoal 

da Administração Direta. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise visa alterar de 5 (cinco) para 10 (dez) vagas para o Cargo 

de Nutricionista, visando atender à demanda de mão de obra, que necessita dos 

referidos profissionais em caráter efetivo. Cabe salientar que a administração de 

comprometeu em efetuar as convocações caso hajçi necessidade. 

Em anexo ao Projeto, o impacto. financeiro orçamentário decorrente das 

referidas vagas, que é de O, 10% para o ano de 2019. Além disso, consta no Projeto 

um atestado de adequação orçamentária e financeira assinado pelo Prefeito Municipal 

e pela Secretária de Saúde. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 07 de novembro de 2018. 

A~ki 
Membro 
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Estadt) do Parn11n 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 188/2018 

O Executivo Municipal através da Mensagem 99/2018 encaminhou à 
Câmara Municipal de Pato Branco o Projeto de Lei nº. 188/2018, o qual altera o 
número de vagas do Cargo de Nutricionistas do Quadro de Pessoal da Administração 
Direta. 

O proponente aduz que a ampliação de 05 (cinco) vagas no cargo de 
nutricionista visa atender à demanda de mão de obra que necessita dos referidos 
profissionais em caráter efetivo, visando assim manter habilitação junto ao Ministério 
da Saúde e a continuação do recebimento dos recursos e a manutenção das ações do 
Ambulatório de Obesidade e o acompanhamento de gestantes de médio e alto risco. 

Vale frisar que há concurso vigente, qual seja Concurso nº. 035/2015, 
sendo assi~ . pontuamos a importância de tal projeto, pois o mesmo beneficiará 
diversas pessoas que necessitam de atendimento de um profissional nutricionista. 

Após a análise criteriosa dos membros da Comissão de Justiça e 
Redação, especialmente deste relator, constatou-se que o presente Projeto de Lei 
está em consonância com a Constituição Federal, sendo assim, os membros da 
referida comissão atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Pato Branco optou por exarar PARECER FAVORÁVEL à 
regimental tramitação do Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 5 de novembro de 2018. 

Membro 

Moa~MDB 
mbro 
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