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Prefeitura Municipal

de Carazinho

Of. nO 279/11 - GPC
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O Carazinho que não pára

Carazinho, 26 de outubro de 2011.

Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei Complementar nO019/11

Senhora Presidente:

CÂMARA f~lIiJlCíPAl~.tAR~IN@
PROTOCOLO GERAL

N'_"l 3 j \ .

2 l' OUT ZOI1

DESTINAÇÃO Rwis\w k
RECEBIDA EM: 23 yP iI
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

Complementar nO019/11, desta data, o qual Altera o caput do artigo nO107 da Lei

Complementar nO07/90 - que Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos

do Município de Carazinho, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Mais uma vez a Administração Municipal está apresentando uma propos-

ta de correção do auxílio percebido pelos servidores responsáveis por receber e guar-

dar os valores; efetuar pagamentos; conferir documentos de receita e despesa; auxili-

ar, coordenar e supervisionar todos os serviços da Tesouraria, dentre outros, conforme

ocorreu em projetos anteriores, visamos principalmente a valorização profissional dos

servidores municipais.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

IMD



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 019, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011.

Altera o caput do artigo nO 107 da Lei Comple-
mentar nO 07/90 - que Dispõe sobre o Regime
Juridico dos Servidores Públicos do Municipio
de Carazinho.

Art. 1° O caput do artigo 107 da Lei Complementar nO07/90 - que Dispõe
sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Municipio de Carazinho, passa a viger
com a seguinte redação:

"Art. 107 O servidor que, por força das atribuições próprias de seu cargo,
pague ou receba em moeda corrente, perceberá um auxílio para diferença de caixa, no
montante de trinta (30%) por cento do vencimento". NR

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de outubro de 2011.

IMO
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNIÇíplO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadação
. I .

I
DECLARAÇÃP DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orç~mentárioe Financeiro nO076/2011

I
; Eu, ÁLVARO MOlpÉS SANA, ordenador de Despesas deste Município, no
4s0 de minhas atribuições leg~is, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
r~cursos para a execução da i<s) ação (ões), cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documentei.

i
. I

. Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contraria(m)
~enhum dispositivo legal, nÇltadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica'
lI?1unicipale demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal f
I,

Carazinho, 27 de outubro de 2011.

I

, Moi" ana
I Ord~na..d7orde Despesas-J/ .
I
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Estado do Rio Grande do Sul,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO,
Secretaria de ~dministração e Controle do Orçamento

,
I

Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
! N°. 076/2011

or e nos dois subse uentes:
01.'.!!?L_...l"''''iiiô02012-'-: .._ 2013~-.-'

"2.575.17 ..,fulM;'33.173 31 1;.'!,.~~"\35i611 54
~~,2.57517 o&, ••• ~1X33.tn 31 :~]ia~.hM35 ..6.1,1'54

I
,~~I~MOTIVA. OD_OJMPACTO") --Qr - _ -_~_.

1!~\iMOTIVAÇÁO:~1Gastôs "com.pessoal (IlC-l0;l, art.~2t);@ ..~~)~:P'j,;' :'1,,0. ~'-"":._i~,:;'
Descrição da Situação: i
O aumento da despesa decorrente do Projeto de Lei Complementar nO 019 de 26 de outubro tle 2011 é composto da alteração
do auxfllo para diferença de caixa, no percentual de 10% (dez por cento) para 30% (trinta por cento) aplicado sobre o salário
dos selVldores doslcargos de Tesoureiro e T~oureJro AuxilIar.
Aumento da Des esa ou Renúncia revista no exercício ue entrar em vi

ECURSO,,' . DESCRI O
_~.-"OOb1: ,l;IVRE :~,w::,,;- "'1ft";< -, ~tji~":"? ,"\;q.lc.

~~11 TOTAL~"W'f'!. _.:::L,

j ..

l'~'

:2012_ ",,-'; .2013_
"-'.""",,,:~33.173:31 -".h!~'_:;_'" ~'35',6.1h54

RECURSO:' ." 0001'" ""'tOESCRI

L _~. --,EXERC CIO,~
SALDO.FINANCEIRO PROJETADO DO EXER<1'CIOANTER'OR,1~-RECEIT.!'-SPR~vlSIAS PARA 0 EXERCICI0'( 11) '"
Jl',D.E;.SPES.!'-S'PRE"VIST",::;PARA 0:EXERCICIOI(III'f' .
SUBTOTA!:'! IV) = (1)+,( II),;,{ 11I).ll'".
:ÍI<AUMENTO I{A:OESPE"SA OU RENONCIA.,.D.E'RECEITA',' .., ,
:!t:.MEDIDAS COMPENSATÓRIAS' VI,':''''í~d' .\liiIn-
SALDO FINANCEIRO.PRQJETAD.O.. V)I =.IV:.' V + \,/.

~.J*••L;"", ;i..~J;--::;:-.
,'" -d•• ~"-. :;r-- -

280.373,25
~331.627,69
651.254.93

-344.345,73
339.644,89

54.822,68
466.976.66
929.706,43

.386.735.81
302:276,13,

99}983,25
943:66455

" 3~105.993,S4
'_:.M85.75504
'~"'" ~900;OOO,OO
':"'}{fii~~;720.238 50
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de tdministração e Controle do Orçamento

~~~'_IV .COMPArJ~llIDAD~.CoM,P.:LOO'LOAEIMP~CJ~O.O.1lAMENl; 10;-:- ,: ~

-'~~Thu¥J.":VAL.OR~A.~' WStr;;-~;;ÁTUALI_SAlDO_.;~~~RVAt!,-..nO '",'O~ER AO ~. - - B,f~ESUlTANT~ _
05.0.1:04,122.0024.2014:3319'O11000000!000 1I,\'-~'107:--'_~-"_":" - 54~ 29 :•••••• (.'. 54 1,.29 :i:I1'_~ - ..•.• !j.••'.O00 ~." :"t.Jl!ll!i
OS;Ol:10.301.0,177.2243;331911.3000000:000 \lIt3.19a3'.f',,",J,f<; . - -~~32J48 '~.-.w-.32'48 fll4ii•••• M.-.OOO ~_.i~

06,01:10.30(OJ77.2235.3319113000000:000'''f1843 •• ~:"'_'1>13 29 _11329 .,. . ,;••••• 0 00 """:, ••••"
06,02.04.-122;0030.20~O.a319011000000.000, .,j~:1001iiI: -~~'1!888"11j ,~1_88811 - "!J".'Q 00 :'1;-Ii.il'!:.:~
_.-.,.- - ~ -\l:A.LP~_TOTAL.; __ ._'}i@iFi'--- 2.57_5~.r

:,!:b .. ~..::~:"iiriwf.- ..... _.~--- .v .COMP~T.lB.mIDADECOM'ASM.ErAS:FISCAIS:

o objeto desta estimativa de Impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exere/cio
corrente em: !

RESULTADO PRIMÁRIO PEVISTO: I,•••• 231;0"0.;',;rn~11 RESULTADO NOMINAL PREVISTO:I:~~2i383:863,OO~~1

1,- --VIO UMI,-~SD'-D~SP.ESA..DE.p.JESSOAl;-~""~-:-" _ .

i DESCRI U:7fRlj •.~ •. _"~: ~~2011 ._~, 01'2íf.r.--: ~O.f3"
I RECEITACORRENTELQUIO~_I:':REVISTA_ M_a. ~ _i --95.417.6~36.6_ -105,444.400:00.liMõ ",111'.785;200,00".

COMPROMETIMENTO. ATUAL DEGASTOS COM PESSOALi.~ ..-46.209;640,88 •••• 49;126,652'58'~ ••• 54.27.5;557'67'.•• '
m~ Podeí>Execlitivõ~~1~'- xiii _~~ ... '4'6~209i~O88'1IIIIIIII,1u.,;.49'::7.26~65258.•_ '-"54;275,55'r61~

PERCENTUAL"-DO COMPROMETIMENTO ATUAL'" .48'!Í.3%..•••••• ,-~47.16°/~-"IíIi.ii -"'48 55'%"'~;
)V;iirF.i,iPodeiExec'utivo.~1 '4 W~~{_ ...~i_4êl4':3%__ ~~4:iYa%"'~~_48':550/~'~~
ACRESCIMO NOS.GASTOS •• " jri5iji'~'. ~'O 00 ••••••• ~ OOO~_...,_. - ~ 0,00,,"------.--~
!~'! PoderEX:ecLitiv.o.'1!:..• ,;;M.-€_••••••• __ ii'j'.HJÍiU.•_-_->!l~¥ )i;r(~0100"~ ~ O.OO~~ ,'rr:!i' .• , " :O'OOl-~~

~(;~A~S~T~O~S~'T~O~T~A~I~S~-P~R~O~J~E~T~A~D~O~S~.~~~~~~;.;i.~'~"i~_~~~.~._~.~~~4~6.~20~9~.6~4~088~8~_;J~•••;..~:4~93.7~2~6:~6~S2~58~•••i~~.-~~54E'2~7~58.5~5~7~6~7~,...~._-~E~.••POder-ExecutivDm',"--l:. . ",' ;~~~ •.• 461209:64088~; ,_49j-7:26:652t58 _ '•• 54275:557,67.~~.

PÊRC~NTUA~PBOJETADOCOM.<ÍÀSTOSDEPESSOÀ~' "48,43%-' "'4f16%"'-i •••. 4855%_
'.••• PodeiExecuu"b:'9 tiS .~~1:~~8;~3%"'" :•••••....;t7.:j6~/;'~,,.1''''"45 5'50/~~1';Z'J_

,--"'-"'~""'t. ---;-=~_P/liRECER'SPBIlE,OJMP.ACTO .._--- -_.-- . . "---J

o Impacto Orçamentário atende 80 disposto no artigo 21 da Lei Co
sendo que seus efeitos re"etirão nQ exerelcio financeiro corrente n
possui saldos orçamentários suficientes. .
Para Instruir a Declaração do Senhor Ordenador da Despesa.

Data de Elaboração: 27/1012011

Agente de
I
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mentar nG 101/2000, com previsão na LOA, LDO e PPA
subsequentes, ressaltando-se que sua Implementação
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