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Ao Excelentíssimo Senhor
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Câmara de Vereadores
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Novo Hamburgo, 06 de junho de 2022

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.
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o 8 JUN. 2022

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "Dispõe sobre a ampliação do número de
cargos para integrar o quadro permanente de servidores públicos municipais".

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

------ ...
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Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

JUSTIFICATIVA
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o presente Projeto de Lei tem por objetivo ampliar o número de cargos
para integrar o quadro permanente de servidores públicos municipais. Para facilitar a
compreensão sobre a pretensão de ampliação de cargos, as justificativas serão
apresentadas em tópicos, com as especificidades de cada um dos casos.

(a) Da ampliação dos cargos de Professor de Educação Básica.

A Rede Municipal de Ensino conta atualmente com 90 escolas, em tomo
de 24.000 alunos e aproximadamente 2.000 professores, dimensão que se amplia a cada
ano.

No ano de 2021 foram abertas 3 novas Escolas de Educação Infantil,
exigindo, somente para estas, 84 novos professores. Também no ano de 2021, em
movimento natural de expansão da rede para o atendimento educacional, 23 novas
turmas de Educação Infantil foram abertas nas demais escolas. No ano de 2022, já são
28 novas turmas nesta modalidade de ensino.

A Educação Infantil, além das determinações legais de obrigatoriedade e
de oferta exclusiva por parte dos municípios, respeita normas que tratam do
atendimento dos infantes, as quais são também estabelecidas pelo Conselho Municipal
de Educação-CME.

Entre estas normas do CME, encontra-se a limitação da quantidade de
alunos por professor. A Resolução CME nO 14, de 07 de junho de 2018, limita a 6
alunos por professor na faixa etária de O a 11 meses e na faixa etária de 1 ano a 1 ano e
11 meses. Na faixa etária de 2 anos são 8 alunos por professor, na faixa etária 3 são 16
alunos por professor, na 4 são 20 alunos e na faixa etária 5 o limite é de 25 alunos por
professor.
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Desta equalização entre a faixa etária dos alunos e a quantidade de
profissionais para atendê-los, decorre a necessidade de um número maior de
professores. Além disso, a cada ano, é preciso reconfigurar as turmas, conforme maior
quantidade de alunos em determinada faixa etária, o que também implica na maior
necessidade de professores.

Paralelo a estas demandas, a rede municipal, no ano de 2020, recebeu 47
aposentadorias de professores (29 de 40h e 18 de 20h, o que corresponde a 76
professores de 20h). No ano de 2021 foram 40 aposentadorias de 40h e 23
aposentadorias de 20h, o que corresponde a 103 professores de 20h, enquanto neste ano,
até o momento 6 professores de 40h e 4 de 20h aposentaram-se (representando 16
professores de 20h).

No ano de 2020 houve 4 exonerações de professores com jornada de 40h
e 12 exonerações de 20h, equivalente a 20 professores de 20h, ao passo que no ano de
2021 foram 13 exonerações de 40h e 21 exonerações de 20h, o que representa 47
professores de 20h. Em 2022, até o momento, já ocorreram 7 exonerações de 40h e 5
exonerações de 20h, equivalente a 19 professores de 20h.

A Lei Complementar n° 3.200, de 15 de agosto de 2019, criou o cargo de
Professor de Educação Básica 1 Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais,
com 300 vagas de 20h. Este profissional, com formação em Nível Superior de
Pedagogia ou Normal Superior, pode ministrar o ensino e a educação da criança de O
(zero) a 5 anos e 11 meses ou a alunos até o 5° ano do ensino fundamental, viabilizando
o atendimento das atribuições de nossa rede municipal de ensino.

Verificado o acima referido, é necessário o ingresso, através de futuro
concurso, de mais professores no quadro atual do magistério, ampliando-se de 300 para
600 professores de Educação Básica 1 Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos
Iniciais, de modo a atender a Educação Infantil e o Ensino Fundamental da rede, tanto
em Escolas de Educação Básica quanto em Escolas de Educação Infantil, mediante
provimento de cargos em carreira.

Assim, diante da justificativa acima, impulsiona-se o presente
memorando para que sejam criados 300 novos cargos de Professor de Educação Básica
1 Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais, bem como para realização do
estudo do impacto orçamentário, como medida necessária ao atendimento da rede
municipal de ensino.
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(b) Da ampliação dos cargos de Psicólogos e Assistente Social.

A Rede Municipal de Ensino conta atualmente com 52 Escolas de
Educação Básica e aproximadamente 19.500 alunos. Estas 52 escolas são divididas em
regiões (norte, sul, leste e oeste) para otimização do atendimento da Assessoria
Pedagógica, Psicológica e de Assistência Social dos estudantes.

A Lei n° 2.631/2013, que cria cargos e vagas para integrar o quadro
permanente de servidores públicos municipais, recebeu alteração pela Lei Municipal n°
3.355/2021, ampliando, entre outros, as atribuições para os profissionais da psicologia e
da assistência social, de modo que integrem a equipe multiprofissional que atende as
necessidades das políticas de educação básica e realização de intervenção institucional
nas escolas municipais.

Para o atendimento desta Secretaria, onde a Lei nO3.355/2021 permite
sua lotação, são necessários pelo menos 4 Psicólogos e 4 Assistentes Sociais, um para
cada região de atendimento da rede municipal de ensino, contudo, em articulação com a
Secretaria da Administração, verificou-se que não há vagas suficientes nos cargos para
fazer frente a permanente necessidade desta secretaria.

Considerando que a quantidade de vagas na Lei nO2.631/2013 é de 43
Assistentes Sociais e de 13 (treze) Psicólogos, e que estes atendem as Secretarias de
Saúde, Desenvolvimento Social, Educação, Desenvolvimento Urbano e Habitação,
Segurança, Cultura e Administração, a Secretaria de Educação, não apenas por efetiva
necessidade, mas também para cumprimento da Lei nO 13.935/2019 (que trata da
prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação
básica) solicita seja ampliada a quantidade de vagas no cargo de Psicólogo e no cargo
de Assistente Social para, pelo menos, mais 20 profissionais em cada cargo (Psicólogos
passarão de 13 vagas para 33 vagas e Assistentes Sociais passarão de 43 vagas para 63
vagas), viabilizando seu atendimento permanente nas 4 regiões de atendimento da rede
municipal de ensino.

Destaca-se, ainda, que estes profissionais, por aplicação do art. 26-A da
Lei nO 14.113/2020, que regulamenta o FUNDEB, com as alterações que lhe foram
introduzidas pela Lei 14.276/2021, poderão ser remunerados com a parcela dos 30 por
cento (trinta por cento) não subvinculada aos profissionais da educação, desde que
integrantes de equipes multiprofissionais que atendam aos educandos, como é o que se
busca.
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(c) Da ampliação dos cargos de Procurador Municipal.

o presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a Lei Municipal nO
2.242, de 29 de Dezembro de 2010, que cria os Cargos e Vagas que menciona para
integrar o Quadro Permanente de Servidores para o Serviço Público Municipal, e dá
outras providências.

Os procuradores municipais integram a categoria da Advocacia Pública
inserida pela Constituição Federal dentre as funções essenciais à Justiça, na medida em
que também atuam para a preservação dos direitos fundamentais e do Estado de Direito.

A Procuradoria-Geral do Município é responsável por representar o
Município em todas as ações judiciais, pela confecção de leis, pela realização de
pareceres diversos, por auxiliar às Secretarias e o Gabinete da Prefeita, atendendo além
da demanda judicial, toda a demanda administrativa pertinente.

Atualmente, a Procuradoria-Geral do Município conta com 10 (dez)
Procuradores Municipais oriundos da Lei Municipal nO 2.242/2010 e 03 (três)
Procuradores Municipais cujos cargos encontram-se em extinção e responde por,
aproximadamente, 57.000 (cinquenta e sete mil) processos judiciais.

Em meio a pandemia, o Tribunal de Justiça iniciou o processo de
digitalização dos processos físicos, o que tomou muito mais célere a tramitação dos
feitos, e a consequência desse fato é que diariamente existem mais de 1.000 (mil) prazos
abertos somente na Subprocuradoria da Execução Fiscal.

Ocorre que o número de processos aumenta a cada mês, não sendo mais
possível permanecer com o mesmo número de procuradores sob pena de o Município
vir a ser penalizado pela falta de cumprimento de prazos, o que traria consequências
extremamente danosas para o Município.

Há que se considerar ainda que dos atuais Procuradores Municipais, há
previsão de duas vacâncias, ambas em razão de aposentadoria. Cuida-se, no caso em
tela, de cargos em extinção, isto é, vagas que não permitem uma nova ocupação.

Ademais, o Município de Novo Hamburgo, por meio do Concurso
Público Edital nO01/2021, realizou concurso para o provimento do cargo de Procurador
Municipal. Assim, caso a proposta de alteração legislativa seja aprovada, será possível a
chamada de novos servidores de forma imediata.
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Por fim, ainda que a proposta preveja a criação de 20 (vinte) novas vagas,
o planejamento de curto e médio prazo da Procuradoria-Geral do Município é a
chamada de 05 (cinco) novos servidores.

(d) Da ampliação dos cargos de Guarda Municipal.

A Guarda Municipal de Novo Hamburgo teve inicialmente, quando da
criação do cargo, a previsão de até 200 vagas, conforme se extrai pela Lei n° 05, de 08
de janeiro de 1990. Diante do crescimento urbano observado nos últimos 30 anos,
pontua-se uma possível defasagem no efetivo da Guarda Municipal, para fins de
comparação, ao observarmos o índice populacional de Novo Hamburgo nos 1990,
existiam formalmente 205.668 mil habitantes no município. Nesse sentido, o censo de
2010 mensurou 238.940 habitantes e atualmente o IBGE projeta 247.303 habitantes
para o município, crescimento de aproximadamente 1/5 da população do município.
Assim, este estudo busca evidenciar a necessidade de maior efetivo de Guardas
Municipais a fim de um melhor atendimento a população do município.

Consoante se denota pelo site do Município
(https://www.novohamburgo.rs.gov.br/historia). observa-se um aumento de mais de 30
mil habitantes do ano de 1991 até o ano de 2010 e prospecta que nestes últimos 10 anos
a população de Novo Hamburgo tenha crescido algo em tomo de 10 mil habitantes.

A Guarda Municipal foi criada em 1990 com efetivo máximo de 200
guardas municipais. No ano de 2011, por meio da Lei nO2.303, de 29 de julho de 2011,
restaram criados 40 cargos e, no mesmo ato legislativo, colocados em extinção os
antigos cargos de guarda municipal.

No ano de 2013, com o advento da Lei n° 2.520, de 23 de janeiro de
2013, o número total de vagas do novo cargo de guarda municipal foi ampliado para 70
e, no ano de 2019, por meio da Lei 3.200, de 15 de agosto de 2019, restou majorado
para 139 vagas. Neste sentido, somam-se as vagas dos dois cargos de guarda municipal,
que, atualmente (maio de 2022), perfazem um total de 215 servidores.

Como as 118 vagas ocupadas por servidores extintos podem, em curto
espaço, deixar de existir, tendo em vista que não abrem novo primento com
aposentadoria dos ocupantes, a Guarda Municipal de Novo Hamburgo possui
efetivamente 139 vagas que podem ser providas, caso algum dos atuais ocupantes venha
a se exonerar do cargo.
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Embora não se possa precisar a data exata de aposentadoria do efetivo,
prospecta-se que 58 servidores estão muito próximos da aposentadoria, tendo em vista
serem da 1a, 2a ou 3a turma de guardas municipais e contarem com mais de 29 anos de
serviço na corporação.

A tabela abaixo considera os principais postos de serviço supridos hoje
pelo efetivo da Guarda Municipal, considerando como base o mês de maio de 2022:

Posto

Viatura / Motos Dia

Viatura Noite

Escola

UPAS / UBS / Hospital

Parques

DAL (Depto Apoio Logístico)

Centro de Cultura / Teatro

ClT

Faixa Nobre

Centro Administrativo

Acesso da GM

Centro de Referência

Praça CEU / Juventude / PRONASCl

Rodoviária

Centro Comando e Controle

N° de Guardas Municipais

42

26

24

20

18

4

6

4

4

16

4

4

10

4

18
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Subsecretarias

Administrativa

Receptiva Turística

Patrulha Maria da Penha GMS

Inspetares de Serviço.

TOTAL
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12

25

4

4

8

257

Lago., salicita-se a expansão. da número. de vagas da carga de guarda
municipal, que atualmente canta cam um tatal de 139 vagas efetivas, para um tatal de
250 vagas, tenda em vista as candições acima explanadas e a previsão. de que navas
demandas passam surgir cam relação. ao. atendimento. da papulaçãa, a exemplo. da lei
recém criada que dispõe sabre a Patrulha Maria da Penha na Guarda Municipal (Lei
3386/2022), cansideranda ainda a alta ratatividade que se abserva cam relação. aas
navas servi dares que aprovadas em autras cancursas acabam entrando. em vacância au
deixando. as cargas.

Par fim, apraveita-se esta apartunidade para uma carreçãa material, uma
vez que a Lei Municipal nO3.200, de 15 de agasta de 2019, entre autras alterações,
ampliau a número de vagas para a carga de guarda municipal, prevista na Lei
Municipal n° 2.303, de 29 de julho. de 2011, passando. de 70 para 139 vagas tatais.
Cantuda, na acasiãa, a número de vagas prevista na Anexa lI, da Lei Municipal nO
2.303, de 29 de julho. de 2011, não. restau, da mesma farma, alterada. Assim, a Anexa II
será carrigida, a fim de atender a ampliação. da número de vagas já definida pelas
dispasições da Lei Municipal nO3.200/2019.

Partanta, estas são., Senhares Vereadares, as razões que nas levam a
submeter a presente Prajeta de Lei à apreciação. desta nabre Casa Legislativa, roganda-
se desde já pela sua apreciação. e apravaçãa desta propasta.

Atenciasamente,

~ .. RSJ5G...-M1\"RCIO LU9JS' -S-JJQ~~mo.s
Vice- Prefei~p,.no...ex€r-.eício.do'carga'de -Prefeit~al
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Necessidade -Alt'lPliaQlQ do nP de vaQ.as•• $ osearaos abaix,.
Mês Ano

Prof. Ed. Básica 300 cargos R$ 1.230.188,79 R$ 14.762.265,42

Procurador 20 cargos R$ 316.964,05 R$ 3.803.568,57

Psicólogo 20 cargos R$ 222.683,83 R$ 2.672.205,91

Assistente Social 20 cargos R$ 199.441,82 R$ 2.393.301,81

Guarda Municipal 20 cargos R$ 157.986,63 R$ 1.895.839,61

Tota.l~ IR$2,117.26'.11 RI..25,la7 .18~a2


