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Governo Municipal

Cons truin do

Excelentrssima Senhora

Ver. Sandra Citolin

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei

n.o 006/11, desta data, 0 qual Autoriza a contratac;ao emergencial de 03 Monitores para

trabalharem no Abrigo Profa Odila, para apreciac;ao sob Regime de Urg€mcia.

Faz-se necessaria tal contratac;ao emergencial, tendo em vista exi-

gencia do Juizado da Infancia e Juventude, processo n° 009/5.08.0000541-0, c6pia em

anexo, para atendimento de menor abrigado, de modo diuturno, com acompanhamento

durante 24h, todos os dias da semana no Abrigo profa Odila.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orc;amentario e Financeiro:

Atenciosamente,

CA.MARA [illllNiCIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

N°~
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Governo Municipal

Construindo

Excelentfssima Senhora

Ver. Sandra Citolin

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei

n.o 006/11, desta data, 0 qual Autoriza a contrata<;ao emergencial de 03 Monitores para

trabalharem no Abrigo ProF Odila, para aprecia<;ao sob Regime de Urg€mcia.

Faz-se necessaria tal contrata<;ao emergencial, tendo em vista exi-

gencia do Juizado da Infancia e Juventude, processo n° 009/5.08.0000541-0, copia em

anexo, para atendimento de menor abrigado, de modo diuturno, com acompanhamento

durante 24h, todos os dias da semana no Abrigo Profa Odila.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Or<;amentario e Financeiro:

Atenciosamente,

CAMARA [ilillNiCIPAL DE CARAZINHO
PROTOCOLO GERr~L

No.-d.Qill



Autoriza a contratat;ao emergencial de 03 Moni-
tores para trabalharem no Abrigo ProF Odila.

Art.1° Autoriza 0 Poder Executivo a contratar tres (03) Monitores, em carater
emergencial, por seis (6) meses, remunera<;ao equivalente ao padrao 2, com base no art.
250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores efeti-
vos, para prestarem servi<;osjunto ao Abrigo Municipal ProF Odila.

Art. 2° As despesas desta Lei serao contabilizadas com recursos do or<;a-
mento vigente.
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COMARCA DE CARAZINHO
Juizado da Infancia e Juventude - 2il Vara Crimina!
Rua Bento Gonyalves, 151 - CEP: 99500000 Fone: 54-3330-2411

11/01/2011 Hora: 17h20min
Rossana Gelain
009/5.08.0000541-0 (CNJ:.0005415-
97.2008.8.21.0009)
Expediente

Data:
Juiz Presidente:
Processo nQ:

Crian~a /
Adolescente
Ministerio Publico
Oficial Escrevente

Aberta a audiencia pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi dito que
diante do relat6rio acostado pelos medicos Dr. Roberto Pontes e Dra
Roberta Viera, ha apontamento dando conta de que 0 menor Jose Itamar
nao necessita de atendimento psiquiatrico, nao havendo indica<;ao para
interna<;ao, inobstante os vcirios laudos acostados ao feito que indicam 0

contrario. No entanto, essa Magistrada, de ha muito vem se preocupando
com 0 desligamento do menor, cada vez mais pr6ximo, e do destino que
Jose Itamar teria, caso fosse desligado de modo abrupto, de uma das
clfnicas em que foi internado, ao completar 18 anos de idade. Logo,
considerando 0 hist6rico de agressividade apresentado durante todo 0

tramitar do presente feito, e a necessidade de se reabilitar 0 adolescente, no
aspecto cllnico, e realizar um plano de desligamento com a Fiede do
Municipio determino: que no prazo de 15 dias 0 Municipio praceda a
contrata<;ao de Monitores que possam efetivar, de modo diuturno, 0

acompanhamento durante 24h, todos os dias da semana, do menor Jose
Itamar, acompanhando-o dentra e fora da Casa de Acolhimento, inclusive no
sentido de garantir a seguran<;a dos abrigados e do pr6prio adolescente,
considerando que em outras oportunidades houve agress6es contra os
abrigados no local perpetradas pelo menor; findo esse prazo, determino que
o Municfpio proceda ao desligamento do menor na Clfnica em que se
encontra internado, encaminhando-o a Casa de Acolhimento desse
Municipio, com a competente expedi<;ao da Guia de Acolhimento. No mais,
durante 0 prazo que resta para 0 menor alcan<;ar a maioridade, que a Rede,
atraves da Equipe Tecnica da Casa de Acolhimento, do CAPSi, da
Assistencia Social, e' do Departamento de Habita<;ao procedam ao
tratamento clfnico do adolescente, a sua prafissionaliza<;ao, dentro das suas
aptid6es, providenciando local apto para sua moradia, desde que nenhum



ESTADO DO PliJ GRANDEDiJ SUl

pelDER JUDICL6.RIIJ

familiar esteja disposto a recebe-Io. No mais, oficie-se a Assistencia, ao
Departamento de Habitar;ao e ao CAPSi, para que juntamento com a Equipe
Tecnica da Casa de Acolhimento procedam na elaborar;ao de um Plano de
Desligamento a ser juntado aos autos no prazo de 10 dias.
Consigno, por fim, que 0 Promotor de Justir;a encontra-se ausente po is em
substituir;ao.

Rossana·Gelain
Jufza de Direito
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Logo do Orgao! PrefeitlIra Municipal de Carazinho

Secreta ria Municipal da Fazenda
L
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A) SITUAGAO QUE EXIGE A DEMONSTRAGAPOAESTIMATIVAI:>t=IMRACT()

1) o Cria<;ao,expan<;aoou aperfei<;oamentode a<;aogovernamental (LC 101, art. 16)
2) [;] DespesasObrigatorias de Ca"lter Continuado (LC 101, art. 17)
3) o Renuncia de Receita (LC 101, art. 14)
4) o Reconhecimento ou confissao de divida (LC 101, art. 29, §1°)
5) o Beneflcios da Seguridade Social (LC 101, art. 24)

Descri<;ao da Situa~ao:
Contratayao emergencial comforme anexo,

B) COMPENSAGAO OU ORIGEM DE RECURSOSC()NFORMEA$ITl)~GA()
",'Especies de Recursos: .'

1) o Aurnento de Receitas !aumento de aliauotas base de cllculol ...•... , 2. 3 ...
2) il Diminuirao de DesnesasObrinatorias de Carater Contilluado ,...• , ... ' ..... 2 '.'
3) o Previsao (a menor) no orramento - Anexo de Renuncia de Receita ··~S>
4) [JJ Previsao da desnesa no orramento e na nromamadio financeira ··•.1;· ,
5) o Aproveitamento da margem de exoansao das D,O.C.C .' .'. ·.······.·/2E:l>S.

".
C) EM CASO DE SITUAGAO NO ART, 16g··1TaaL;4 I. ·F,.> .... ..,.

••
1) Classificacao orcamentaria cOl11pleta pqr ()llqg·\laJ¢()rr~r~ qe§pg$cj: ,pm!!! .. IYalor

Estrutura Programatic.;a .•..... ..... c.·;' ,e, ....
•••

3319000000000 Aplicayao Direta- Pessoal Livre 21.394,47

2) Previsao na Lei de Diretrizese n()r PA: ..>' 'y . .. .. .. '

2.1)[J Nao
2.2)lJJ Sirn. Nllmero da a<;ao(projeto/atividade) LDO e PP1150
D) IMPACTO FINANCEIRO

Programa<;ao da despesa (situa<;a01,2,4 e 5) ISihla<;ao ."

meses 2011 2012 2013 ., / .>
janeiro 1.188,50 0,00 Ferite: I 1 Livre

fevereiro 3.565,74 0,00 ...... .....,.. ;: ..... 1.348.027,94

maryo 3.565,74 0,00 (-) >.;: . 0,00

abril 3.565,74 0,00 (-) ResLlltad()Fihclllceironie~anteribr 1.348.027,94

maio 3.565,74 0,00 (+)Receitas previslas ate a finaldqe#rc;lcio: 0,00-junho 3.565,74 0,00 '6ci,.;6c~cprevi tas 0,00

julho 2.377,27 0,00
".

1.348.027,94

a90sto 0,00 0,00 ........ 33.669237,00
setembro 0,00 0,00 (-) despesasptimeiro i'l1l0 segl.iinte 20.403.010,00

outubro 0,00 0,00 (+) r"ceit?~s"gundoanoseguinte • . 33.669,237,00
novembro OM 0,00 .,' ...... 20.403.010,00
1------

0,00 0,00 27.880.481,94dezembro '.
Soma 21394,:i7 0,00 0:00 .,' .......................... 27"1359.087,47

E) COMPATIBILIDADE AS METAS F1SCAIS .....
o objeto desta estimativa de impacto nao afeta os resultados nominal e primario, fixados,
respectivamente, para a exercicio corrente em: Primario: 1 219,00INominal: I -2.259.586,001
F) ANALISEDA REPERCU SAQNADESPESA COMPESSOAL(qlj~r1qO forOC!l~Q}:

Receita Corrent Liquida Pr vis,ta para a exercicio: 76.5$2.420 ,40

Despesa totai c m pessoal roj~tada para a final do exercfcio: 34.p87 .278, 77
Percentual da d spesa com pes:soal projetada para 0 final do exercfcio: ; 45,29

f / ~

\", ..//

! j,

\~\;\,
\!...._, I
\

Marilei~' -a~r:na LilrgerJtCIOviatti
Conta .,o~a CyRS' 7:3.432

Nota: Deve aca Rahhar§planilIIiJ;1 rnetadoiogia de calcula (LRF, art. 16, §2')
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Jos~ Moise Marcondes
secret~'~iciPal da Fazenda


