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•Prefeitura Municipal

de Carazinho

Of. n.O 328/11 - GPC

o Carazinho que não pára

Carazinho, 09 de dezembro de 2011.

Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 166/11

Senhora Presidente:
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'Jiretora de Expediente
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

166/11, desta data, o qual Inclui Parágrafo Único nos Artigos 8° e 23 da Lei Municipal n.o

5.811, que Cria cargos e salários da Fundetec, para apreciação sob Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

o presente projeto faz-se necessário para especificação do valor da

remuneração percebida pelos futuros ocupantes dos cargos de Assessor Administrativo

e Assessor Técnico, visto que na Lei Municipal n,o 5.811 não houve esta previsão e os

cargos passarão a ser ocupados no próximo ano.

O Centro Municipal de Educação Profissional - CMEP está passando por

uma ampliação e reestruturação, bem como pela criação de novos cursos

profissionalizantes que irão demandar uma nova estrutura de planejamento, execução e

administração, passando a contar, a partir de 2012, com uma nova unidade - Unidade

li, que será instalada na estrutura do antigo SENAI na Av. São Bento.

Na Unidade 11 do CMEP, irão funcionar os cursos já existentes na área de

serviços (Mecânica de Motos, Eletricidade Veicular, Alvenaria e Construção, Eletricidade

Residencial), também os novos cursos a serem implementados em 2012 (Logística,

Mecânica de Precísão, Eletrônica de Automóveis e Som Automotivo, Construção Civil,
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Agricultura de Precisão) e outros cursos que venham a ser criados, de acordo com a

demanda, no decorrer do período.

Nesse sentido, a contratação de profissionais para os cargos de Assessor

Administrativo e Assessor Técnico, é de extrema relevância em virtude do planejamento,

implementação e administração da nova unidade - Unidade 11do Centro Municipal de

Educação Profissional, a partir de janeiro de 2012.

Atenciosamente,

FUNOETEC/OOV
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadação

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro nO090/2011

Eu, JAIRO JAIR MARTINS. ordenador de Despesas da Fundação
Educacional e Tecnológica de Carazinho - FUNDETEC, no uso de minhas atribuições
legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução
da (s) ação (ões), cujo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este
documento.

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) àcima referida(s) não contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal.

Carazinho, 08 de dezembro de 2011.

f~Jl~a: iroJãil"Maltins
O enador de Despesas



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
N°. 090/2011-!~AMOJlVA. O:.~_ Gastós:com'esso:al LC.'10.1~'art21

Descrição da' Situação:
Criação dos' cargos em comissão de 01 (um) Assessor Administrativo e 01 (um) Assessor Técnico para a Fundação
Educacional e Tecnológica de Carazinho. FUNDETEC.
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Aumento da Des asa ou Renúncia revista no exercicio
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Janeiro; 3.249.973,27 2.969.600,02 280.373,25
Feverelr~ 4.168.336,08 4.499.963,77 -331.627,69
Març~,. 2.898.668,77 2.247.413,84 651.254,93~:r~'~}\ 2.862.118,24 3.206.463,97 -344.345,73

• 3.809.166,79 3.469.521,90 339.644,89
Jú'ntíÓ:~ 2.867.962,83 2.813.140,15 54.822,68
Juiho:' 2.782.347,46 2.315.370,80 466.976,66
Agà~~o'_'. l_~. 3.474.473,69 2.544.767,26 929.706,43
Sete'!1bro~'''qf':{:' .," 2.544.125,53 2.930.861,34 -386.735,81
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

.. IV'.COMPAJ:IBI~I.DAD.E~OMPPA'Loo."LQAE IMPACJPOR AMENTARIO

,_CClDI~ICAÇ~ [Flôtz] • VALORD~" .SALDO ATUAl'J ~$ALo09 RESERV'1 .
. OPERCÃO . RESULTANTi~d ~

16.0.1.04.122.0230.6002.3319011000000.000 .. 3527 ",' •... '.2.65924 , 2,65924 .-.1: 000 .
16.01.04.122,0230,6002.3319013000000,000 . '3535 . ,"" .. '"'-;:'~.585;03 . , ,58503 .. . -'000 -
L. VALORJ:OTAL~~, _

"

"ir- ~3.244.27

y ~Ç9.MPATIBILlDADE COM AS~METAS_FISCAIS - --=- _.-. _-: .0<" ~-_AH9C.-. ---hi"b'li!ii

o objeto desta estimativa de Impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exere/clo

RESULTADOPRIMÁRIOPEVISTo:I."<,, 231,00 •. " .1 RESULTADONOMINALPREVISTO:I ..• 2.38MB3,0.

Ii-

... =P,a,ijECERSOBRE oJMPACT.O':::-::.~'

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 16 da Lei m lementar n° 101/2000, com previsão na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos refletirão no exercfcio financeiro co eol , ressaltando-se que sua Implementação possui saldos
orçamentários suflc/entes.
Para InstruIr a Declaração do Senhor Ordenador da Despesa

Data de Elaboração: 08112/2011

chu
Agente de Plan amento e Orçamento
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Metodologia de Cálculo
Impacto Orçamentário e Financeiro nO09012011

INTRODUÇÃO

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, dispõe que o ato que provoque
aumento de despesa de pessoal deve ser precedido de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercicio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, também da
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias e, ainda, em se tratando de despesas obrigatórias de caráter
continuado, conforme artigo 17 da mencionada Lei, deve ser demonstrado a origem dos
recursos para seu custeio devendo seus efeitos financeiros, nos periodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.

MOTIVAÇÃO DO IMPACTO

O aumento da despesa decorrente do Projeto de Lei nO 166 de 09 de dezembro de
2011 é composto pela criação do cargo de Assessor Administrativo e Assessor Técnico para a
FUNDETEC, conforme demonstrado abaixo:

2011 2012 2013
CARGO

08RIGAÇOES 08RIGAÇOES 08RIGAÇOESVENCIMENTO
PATRONAIS VENCIMENTO

PATRONAIS VENCIMENTO
PATRONAIS

Assessor Administrativo 1.329,62 292,52 18.521,41 4.074,71 19.354,87 4.258,07

Assessor Técnico 1,329,62 292,52 18.521,41 4.074,71 19.354,87 4.258,07

TOTAL 2.659,24 585,03 37.042,81 8.149,42 38.709,74 8.516,14

TOTAL NOANO 3.244,27 45.192,23 47.225,88

COMPENSAÇÃODO IMPACTO

A Lei Complementar 101/00, art. 17, 91 ° e 9 2°, estabelece que os atos que provoquem
aumento de despesa devem estar acompanhados da estimativa de impacto orçamentário /)
devendo demonstrar que a origem dos recursos para seus custeios sejam compensados pel9' /
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Neste contexto, o
Poder Executivo deverá implementar a compensação pela redução permanente da despesa.

A redução da despesa deverá ser efetivada pelo corte de dotações de vencimentos e
deverá servir como fonte de financiamento para o acréscimo da despesa no exercicio de 2011
e nos dois subsequentes.

Para instruir a Declaração do Orden !:lor

Carazinho, 08 de dezembro de 2011.

DA SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento



PROJETO DE LEI N."166, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2011.

Inclui Parágrafo Único nos Artigos 8° e 23 da
Lei Municipal n.o 5.811, que Cria cargos e
salários da Fundetec.

Art. 1° Fica incluído o Parágrafo Único no Artigo 8° da Lei Municipal n.o
5.811 de 17 de janeiro de 2003:

Art. 8° - ...

"Parágrafo Único. A remuneração do cargo de Assessor
Administrativo corresponderá ao Cargo em Comissão CC-S ou FG-5."

Art. 2° Fica incluido o Parágrafo Único no Artigo 23 da Lei Municipal n.o
5.811 de 17 de janeiro de 2003:

Art. 23 - ...

"Parágrafo Único. A remuneração do cargo de Assessor Técnico
corresponderá ao Cargo em Comissão CC-S ou FG-5."

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 09 de dezembro de 2011.
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