
C.,az/nho Pa'lI Tod".
Of. nO074/10 - GPC Carazinho, 07 de abril de 2010.

Excelentissimo Senhor

Vereador Gilnei Jarn§

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 044/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei n.o 044/10, desta

dat;:l, o qual Cria cargo e autoriza a contrataçao emergencial de Coordenador do Curso de Metal

Mecanica, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

CAMARA MUN/CIPAL DE CARAZINHO

PROTOCOLO GERAL
'") .

~tfmbY 110
SMEC/lMD

A contrataçao para atendimento de necessidade temporaria de excepcional interesse

publico, representado pela contrataçao em carater emergencial de um profissional da area de metal

mecanica para Coordenar o Curso de Metal Mecanica que sera desenvolvido no Centro Municipal de

Educaçao Profissional - CMEP, justifica-se pela necessidade de se contar com um profissional res

ponsavel pela planejamento tecnico, instalaçao das maquinas, estruturaçao curricular do curso e

supervisao geral do mesmo, tendo em vista que os alunos estarao em contato com as maquinas que

demandam muitas precauç6es e cuidados no seu manuseio. Nesse sentido o acompanhamento tec

nico de um profissional da area de metal mecanica como Coordenador do Curso, toma-se de funda

mental importancia.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentario e Financeiro.

Atenciosamente,

1 2 ASR 2010
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PROJETO DE LEI N° 044,07 DE ABRIL DE 2010.

Cria cargo e autoriza a contrataçao e
mergencial de Coordenador do Curso
de Metal Mecanica. .

Art.1° Fica criado, em carater emergencial, o cargo de Coordenador do Curso de
Metal Mecanica.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar um (01) Coordenador para o curso
de Metal Mecanica, com regime de quarenta (40) horas semanais, em carater emergencial, por
seis (6) meses, prorrogavel por mais seis meses, remuneraçao no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), com base nos artigos n° 250, 251 e 252 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro
dos Servidores efetivos, para trabalhar no Centro Municipal de Educaçao Profissional- CMEP.

Art. 3° As Atribuiç6es do cqrgo criado pela artigo anterior sao as seguintes: mi
nistrar aulas te6ricas com os alunos envolvendo a area da mecanica, avaliaçao individual, en
caminhamento para o mercado de trabalho, pesquisa no mercado de trabalho, planejamento,
coordenaçao e execuçao da parte te6rica e pratica do curso, estruturaçao da operacionalizaçao
do curso, supervisao e orientaçao das aulas praticas com os alunos referentes a: torno, solda,
freza, funilaria, serra, conhecimentos gerais da tecnologia mecanica, saude e segurança do
trabalho e manuseio adequado do maquinario.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do orçamento de
2010 da Secretaria Municipal de Educaçao e cultura - SMEC, na seguinte dotaçao:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAo E CUL TURA
0701 - MDE

762-5/3319011000000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil
772-2/3319013000000 - Obrigaç6es Patrimoniais

Art.5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2010.

SMECIIMD



EST/lI1ATIVA DE l/lm1CTO ORCAlI1ENTARIO-F1NA NCEIR °
I

Estimativa do impaclp orçamentario-financeiro, conforme memorando e clocumenlos anexo, em cumprilllenlo ao
disposto nos Art. 15,16, inciso l e 17,da Lei Complell1entar 101/2000 e, considerando as metas e prioridades aprovadas na Lei
Municipal nO 6859 - LDO 2009, observado o disposto na Lei Municipal n° 6894 - Orçall1ento Anual 2009, ernitil110s o presente
parecer considerando os dados: I

OBJErO, CLASSIFICAÇAO ORÇAMENTARIA E RECURSO

OB.JETO: Contralaçao de Coordenador para C1Irso de Melal Alec[]nica

2~gao:
07 Secretaria Municipal de Educaçao e Cultura

Ull1dade:

01
I

MDE-=-.'.-' 070 I 12.3'61 :0232.2034Mal111lençao das Alividades das EMEFSElemenlo: -~-- . 'Impacto Orçamenta;rio
DotaçaoDotaçaoValor daSaldo Total

l'revista
~illizadaOperaçaoResuJtante_ ...----_.----_.----, ------, 762·5133190 II 000000 - Vencil1lento~ e Val1lagens Fixas

1.597520,001,556.538,6526,660,001.529.878,65

l'essoaiCi\ijl

)rgao: 07I SecretariaMunicipalde EducaçaoeCuJtura

Inidade:

01 MDE--------_.- f--- .
~lell1ento: 070 I I 2.36 I:.0232.2034Manutençao das AlividadesdasEMEFS

Ill1pa6lo Orçamenlari(l

DotaçaoDotaçaoVaJor daSaldo Total

72-2133190 13060000 -Obrigaç5e~ Patr~l]ais

Prevista
AtualizadaOperaçaoResuJtante

2.000,00

5.300,005.280,0020,00

lfecursos Gerais - Jn;paclo Fi,1anceiro

--~--------
2009 20102011

Arrecadaçao tolal projetada

73.100.000,00

Empenhado 110Exercicio

14.518.636,72

..s;:,olllprometido sem Empenho!

.*-.----- ~._----- -'
Valor da Operaçao 31.940,00

Saldo Livre ReSllllante

I

58,549.423,28-- ., 14.550,576,22Saldo lotal comgromeudo par\! o ano



CONCLUSAO

o 11l1pacto Orçamentario atende ao disposto no Art. 16 da Lei Complementar n.o 101/2000, COIl1previsao na LOO e

Orçamento Anual de 20 l O, ressaltando-se que seus efeitos se retletirao apenas neste exercicio financeiro, sendo que existe saldo

orçamentario suficiente na(s) dotaçaq(6es), nesta data, para cobrir os custos decorrentes do objeto em pauta.

Para instruir a declaraçao do Seqhor Ordenador da Despesa em: 02/0312010.

Amabile Terezinha Trentin Vanin

AssessOl'a de Planejalllento e Orçall1ento

DECLARJ1(.Ao DO OIWENADOR DE DESPES;/S

DECLARO, em cumprimento; ao aIiigo 16, Inciso ll, da Lei Complementar 10 1/2000, que ha preVlsao na LOO e

Orçamento Anual de 20 I O e de que serao disponibilizados os recursos orçalllentiirios e financeiros necessarios il realizaçao da
despesa acill1a descrita na Declaraçao ejo Depto. de Contabilidade, para pagamento de acordo COIll o cronograrna financeiro do
exercicio de 20 Io.

Carazinho, 02 de Illarço de 20 Io.

, ~l'''-Q/.~"
Jairo lau Martllls

seclcC ijMunicipal de Educaçao e Cultura

Jose Moises Marcondes

Sccl·etario Municipal da Fazenda
Ordcnador da Despesa


