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Mensagem n.º 027 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera a tabela de cargos efetivos em extinção 

na Lei Municipal nº 1.935, de 1º.08.06, e dá outras providências.”. 

  O presente projeto de lei tem por objetivo acrescentar um cargo em extinção, de 

Pedreiro e, em decorrência disso, atualizar o quadro de cargos em extinção. 

  A criação do cargo em extinção justifica-se em virtude da necessidade da reversão 

da aposentadoria do servidor Paulo Ricardo Hahn, inativado por invalidez permanente através da 

Portaria nº 672, de 19.10.2012. 

  Convém mencionar que já fora criado cargo para esta finalidade, através da Lei 

Municipal nº 3.118, de 28 de dezembro de 2015, sendo que, na época, o servidor foi revertido e 

aposentou-se novamente em novembro de 2016, por tempo de contribuição. 

  Ocorre que tais atos foram revogados, havendo a necessidade de repeti-los. Assim, 

a fim de facilitar o entendimento, segue abaixo quadro resumido dos fatos em ordem cronológica: 

Data Ato Finalidade 

19.10.2012 Portaria nº 672 
Concedeu aposentadoria por invalidez permanente ao servidor 
Paulo Ricardo Hahn. 

13.03.2013 Portaria nº 672 

Instaurou Sindicância Administrativa com a finalidade de apurar 
e verificar se houve fraude contra o Sistema Previdenciário 
Municipal, na concessão da aposentadoria por invalidez do 
servidor Paulo Ricardo Hahn, em razão deste ter solicitado 
registro de autônomo como Pintor, após a data de sua 
aposentadoria, para desempenhar atividades similares às do 
cargo efetivo. 

19.12.2014 Portaria nº 976 

Instaurou Processo Administrativo Disciplinar com a finalidade 
de esclarecer e apurar a possível reversão da aposentadoria do 
servidor inativo Paulo Ricardo Hahn, uma vez que o resultado 
da perícia médica especializada e do Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO) realizados nos autos da Sindicância acima 
referida concluíram que o servidor Paulo Ricardo Hahn está 
apto para o serviço público. 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Clovis Freiberger Junior 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta  
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20.01.2016 Portaria nº 110 Determinou a reversão da aposentadoria por invalidez do 
servidor Paulo Ricardo Hahn no cargo de Pedreiro (em 
extinção). 

10.11.2016 Portaria nº 852 Concedeu Aposentadoria por Tempo de Contribuição. 

22.09.2017 Processo Judicial nº 
146/3.16.0000014-6 

Trânsito em Julgado da ação judicial movida pelo servidor 
Paulo Ricardo Hahn postulando a anulação do Processo 
Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 
976/2014, alegando alguns vícios de procedimento. A 
sentença julgou procedente o pedido, anulando parte do 
PAD, nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO 
PROCEDENTE a presente ação, reconhecendo a nulidade 
do processo administrativo submetido à apreciação judicial, a 
partir da designação da comissão processante, ressalvado o 
direito da Administração de indicar novos integrantes para a 
sua constituição, determinando a reintegração do autor nos 
quadro do réu, com o pagamento dos vencimentos vencidos, 
corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da data em 
que deveriam ter sido pagos, com juros de mora de 12% a.a., 
a partir do ajuizamento.” 

07.11.2017 Portaria nº 789 Como consequência da sentença judicial transitada em 
julgado, foi alterada a Portaria nº 976/2014, a fim de designar 
outros membros para comporem a Comissão Processante. 

07.11.2017 Portaria nº 790 Ainda em consequência da sentença judicial transitada em 
julgado, foi revogada a Portaria nº 110/2016, que determinou 
a reversão da aposentadoria por invalidez do servidor Paulo 
Ricardo Hahn no cargo de Pedreiro, bem como a Portaria nº 
852/2016, que concedeu Aposentadoria por Tempo de 
Contribuição ao referido servidor. 

02.04.2018 Decisão Adm. no 
PAD instaurado pela 
Portaria nº 976/2014 
alterada pela Portaria 

nº 789/2017 

Decisão pela reversão da aposentadoria por invalidez do 
servidor Paulo Ricardo Hahn, para que, após, seja concedida 
aposentadoria por tempo de contribuição, conforme já 
solicitado pelo servidor nos autos do PAD, cujos requisitos 
deverão ser verificados pelo órgão competente. 

  Além disso, vale lembrar que com a Reforma Administrativa, ocorrida em agosto de 

2006, houve um remanejo dos cargos de Pedreiro. Ou seja, extinguiu-se os cargos não preenchidos 

e se colocou em extinção os cargos ocupados. Sendo assim, torna-se necessária a criação do 

cargo em extinção que o servidor ocupava, a fim de que possa ser revertida a aposentadoria por 

invalidez e concedida nova aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que esses fatos 

ocorram um logo após o outro. 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

Feliz, 06 de abril de 2018. 

        
   
  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz.  
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PROJETO DE LEI Nº 26/2018. 

 

 
Altera a tabela de cargos efetivos em 
extinção na Lei Municipal nº 1.935, de 
1º.08.06, e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1.º Fica acrescido 01 (um) cargo de Pedreiro na tabela de cargos em extinção do art. 
12, da Lei Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006. 

Art. 2.º A tabela de cargos em extinção, extintos ou reenquadrados do art. 12, da Lei 
Municipal nº 1.935, de 1º de agosto de 2006, passa a vigorar com a seguinte estrutura:  

 “Art. 12 Os demais cargos estatutários e as respectivas vagas ficam em extinção, extintos 
ou reenquadrados, conforme relação a seguir: 

 
TABELA DE CARGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO 

 

Cargos Nº de cargos Carga horária 

Assistente de Creche 08 40 

Almoxarife 01 40 

Bombeiro 02 40 

Eletricista 01 40 

Fisioterapeuta 01 30 

Guarda Noturno 02 40 

Operário 09 40 

Operador de Máquinas 03 40 

Motorista 11 40 

Pedreiro 03 40 

Servente 12 40 

Agente Administrativo Auxiliar 03 40 

Auxiliar de Enfermagem 01 40 

Viveirista 01 40 

Agente Tributário 01 40 

Agente Administrativo 03 40 

TOTAL 62  

 
 Parágrafo único. […] 
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CARGOS EXTINTOS 

 

Cargos Nº Cargos 

Agente Administrativo Auxiliar 02 

Almoxarife 01 

Assistente de Creche 09 

Bombeiro 01 

Carpinteiro 01 

Eletricista 02 

Fiscal Sanitário 01 

Guarda Noturno 03 

Mecânico 05 

Médico 02 

Motorista 08 

Operador de Máquina 05 

Operário 10 

Pedreiro 05 

Servente 07 

Auxiliar de Enfermagem 01 

Agente Tributário 01 

Agente Administrativo 01 

Total 65 

 [...]” (NR) 

 Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal, em ___ de __________________ de 2018.  

 
Albano José Kunrath. 
 

  
 
 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 06.04.2018 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 


