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Prefeitura Municipal

de Carazinho

Of. N° 349/11 - GPC

o Carazinho que não pára

Carazinho, 23 de dezembro de 2011.

Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei h.o 176/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de. Lei n.o

176/11, desta data, o qual Autoriza a contratação emergencial de 01 (uma) Assistente

Social, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justifica-se o presente projeto de lei, visando a contratação emergencial de

uma Assistente Social, levando-se em consideração que uma servidora do referido cargo

exonerou-se no inicio do mês corrente, sendo que, para que não haja prejuizo ao bom

andamento da grande demanda de atendimentos ocorridos na Secretaria Municipal de

Assistência e Promoção Social, solicitamos a aprovação em regime de urgência.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

DDV
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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 nO105/2011

Eu, ÁLVARO MOISÉS SANA, ordenador de Despesas deste Município, 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) acima 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.

/I_____/~:-:=h Carazinho, 26 de dezembro de 2011.
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\ ~Ivaro Moisés na
~. espesas,
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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°. 105/2011

'jIi-'.-i.-"lmlt!nfiJ!t~~~-~i:~-)Ww~) ijS _~,~HMOllVA .AQ~DO.IMPACTOj,'r,!f';w: l_::-W.;~!i~~~,""!~_',i-~-~-J(};'::'~
1$~~M0:rNAçAO:i".iIGastos com pessoal (LC101, 8rt. 21)
Descrição da Situação:
Contrataçâo de emergencial para provimento de 01 (uma) vaga do cargo de Ass;stente Social, conforme Projeto de Lei n°
176/2011.

Aumento da Des asa ou Renúncia revista no exercício ue entrar em vi or e nos dois subse uentes:
&ECijRSO.' ,.. . .,~:" DE$CaJ AQ'lli;mk' .1 iliJ!i!M' .- 20.1J:__ 2M2_' : . . 01:\_'

0001 LIVRE 2.84651 35.695'20 37.30149
~'!;1~Ô;;~i;.~":~~~'j'<;~1'..TOTAL.~'laf,lIIAI~:"'!1:,':,~~--::;r.'(:.Ó.<tc~.i>.'~T'~,2.846 51 ,,~'~:~'~;iwli5.35;695'20 ~'3: "~? t.37;301' 49

1'¥"CQMPENSAGAO:;;",'.IRedução permanente de Despesa
Com ensa ão fllvista no exercício ue entrar em vi or e nos dois subse uentes:
RECURSO''' ES'CRI " '0") . __~lrl~' ~2012~'-- . ~2'on' ..•

0001 LIVRE 2.84651' .35.69520 37.301,49
!os~;,:iI'iail&P;liiitfiilCiUl:i,..w,N";~T'OTAL":',~~-.;~:t~~iIf~'.~~~~:~.'Iit."7~i"';~)~~2.846i5~"~~35.695;2n '~.1;:::~:,,-irl:a:;~37~30.1.•49

ER'CC1Q.20~', __
'Aq.F.lNANCE1~~i!iI ffUfiC. 't~ .

• - 'A,V~,~Jir~rrJ;j"¥ :~~~'DESP.ESA'~l.l/i-~"';tl"mJ"; '8" '_!~f;~~,'

~~~tfsr~~.11~:t2:í~.~~~~g~~r~:~l~:.tg~~.,.~!~~~~g'.'",
Janeiro 3.249.973,27 2.969.600,02 280.373,25
Fevereiro 4.168.336,08. 4.499.963,77 -331.627,69
Março 2.898.668,77 2.247.413,84 651.254,93
Abril 2.862.118,24 3.206.463,97 -344.345,73
Maio 3.809.166,79 3.469.521,90 339.644,89
Junho 2.867.962,83 2.813.140,15 54.822,68
Julho 2.782.347,46 2.315.370,80 466.976,66
Agosto 3.474.473,69 2.544.767,26 929.706,43
Setembro' 2.544.125,53 2.930.861,34 4386.735,81
Outubro 2.879.810,29 2.479.284,07 400.526,22
Novembro ~.010.849,29 """'o, ,,1.991.410,561,.019.4~8,73
Dezembro.' i.:~1~:~~-3.:88,f36Y89' ~:'i\h~'f:;i;3.:14-i251à4' O00 '.:~:']4o:'h6 Ó;r.
T:0:rAll:N.O:ANOt~ .1'~1_38r43~!.200r13 .~~~1rOO _~34~6t1~049;52 :b.J.~j;_~O;{)O <",,';;ç~;:~':-~3:820!150.60
•• Considera IIpenes D.O.C.C. e despesas já ordenadas. SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR "rJ.cc, ;Y--1.485~7:55 04

APORTE FINANCEIRO ,"" "<;<-";F':~900:00000
SALDO FINAL t •• ,~-,,;r.'•.;-1A34;395'56

.EXE~C.lG.lP~ .. ~'.. _llii'20'!2' "~20~:\_
SAl;'?º:.fI~~t!~~I_R.QJ!B-_q9É!~P_'Pr..o1;:>.c.I;I!ÇlÇI0J~J:~IE,,:R,I'º~:tN'~l~~: ~%~~ 1;~,~.lF~9.~i56~~si~~1.434_:3~5,'5~
RECEITASPREVISTAS pARA P EXERClclO (li) .., .... . 41.521.303,00 46.691.113.00
DESPESAS PREVISTAS PARAO EXERCICIQ (111) . .. 41.521.303,00 46.691.113.00

~!;J~:r~'MjJüt\??t~~(J:)~'il[.r;ntIj1i$i.l'~~Tlir~~?',;;I1;'-~~~~11t~r:-;r:~W}~'1~};j;;r~~t~~~1-~.4!4:~?5,~..':i-\::';"~:}i~1.434.~~5:~
AU~ENTO,DA[)ESPESA OUHENÚNCIA DERECEITk{iJ)--'"--" " ," ";'"C -- ," - ".-" "35.695,20 "'" "--- -- '3-".301,49
MEDIDAS COMPENSATORlAS' VI 35.6952Ó 37.30149

S~bDOtFINANCEIROil~RQJET-AD,O,:~YII'~=.JV :"';)/' +: 'Y1~):~~'L",~'r~f,~:~~- ,~~-,[:':-~1:434:395 56 .r..i~;_.:.1~434~395'56
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

!__ ~b~l'~!G£çÃq.aI>" •• L"!',;.,.;i;': ~~:J~:Y!,~()~~~~.;;IÚ.llDo~AT~~
eSALDO" . 'co- :1i~SERv~;

~R!,:P.O~P .RÉ$ÍJlTAN~
, ", ... "~'~"'''''l'-'''''''''''. '1.:',.,,',_.'.~',lt..",,~-.., ~:OPÉRCÃO . l_~i","i- : .-
12.02.08.244 .0126.2183.3319004000000 :000 2191 2.62769 2.627 £9 I 0,00 -
12.02. 08.244 ~o126.2183 .3319046000000 .000 2187 218 82 218 82 0.00 -
~~~£~~-~;:V~I!.OR-::r.OTAI:~.; :_,2:846;51

o objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, nxados, respectivamente, para o exercJcio

RESULTADO PRIMÁRIO PEVISTO:I 231.00 RESULTADONOMINAL PREVISTO:! -2.383.863,00

rnl<!~ª,~.~ili~ió!~I8~"'Il!J~'ª*I~'~__~!'~D~ES~c~m~.~A~O__~'~-~~~£.mª'I-="'~:~'-~J~•.m..iili'~-~''''~-i.2~0~1~'-~'"~-~'~'''~~:~-3]~..~.~~D~'~2il~!~f'jij1~.~.~_~~-Z;~O~'3~:~..~.~_~[RECEIT'A".C0RRENTE.I!IQUIDA;f!REVJSTAi~~~,:..r-f~~"<~' ~~.95;87,5~965;'57 ~ .•' ,_107.315;OOOiOOZ:; - ;~jj-,:120i.a58:600;OO<~:

CQMPROMETIMENTO'AlitlA'L:'OEi,GAST,OS,.Ct>M:PESSOA:L~ 1ili!Ji'46.209.640;88~:jJpJ' :~~~49.'173;9'OOlOO~4tt,: ;1'i"::.:i'57.006,07:J'.:2.1i?ft
Poder Executivo 46.209.64088 49.173.90000 57.006.077 21

lementar nO 10112000, com previsão na LOA, LDO e PPA,
, ressaltando-se que sua Implementação possui saldos

I Schu
Agente de Planejamento e Orçamento

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 16 da Le/ o
sendo que seus efeitos refletirão no exere/cio financeiro c Te
orçamentários suficientes.
Para instruir a Declaração do Senhor Ordenador da Despes .

Data de Elaboração: 26/1212011
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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 n° 105/2011

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 períodos 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 176 de 23 de Dezembro de
2011 é composto pela contratação emergencial para provimento de 01 (uma) vaga do cargo de
Assistente Social.

Abaixo é demonstrado o cálculo do acréscimo das despesas do Poder Executivo:

DESPESA 2011 2012 2013
Salário-Base 1.917,11 24.040,56 25.122,38
Auxílio Alimentação 218,82 2.744,00 2.867,48
1/3 de Férias 58,74 736,58 769,72
13' Salário 177,99 2.232,05 2.332,49
INSS 473,85 5.942,02 6.209,41
TOTAL 2.846,51 35.695,20 37.301,4
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Para o período de 2011, considerando que os efeitos do projeto de lei terão sua
vigência a contar de Dezembro de 2011, o impacto no orçamento foi projetado levando-se o
valor mensal demonstrado no cálculo analítico abaixo. Já para os exercícios de 2012 e 2013,
foi considerando seus efeitos para os 12 (doze) meses de cada ano acrescidos, ainda, a
reposição salarial pela inflação para os periodos previstas na LDO de 4,5%

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

A Lei Complementar 101/00, art. 17, S 1° e S 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 pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Neste contexto, o
Poder Executivo deverá implementar a compensação pela redução permanente da despesa,
pois trata-se apenas da reposição da vaga, uma vez que ela já estava preenchida por
servidora que exonerou-se no mês corrente

Para instruir a Declaração do Ordenad r

Carazinho, 26 de dezembro de 2011.

SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO N.o 231, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

Exonera, a pedido, JOANA DE HAMBURGO,

do cargo de ASSISTENTE SOCIAL.

O PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO

GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais, EXONERA, a pedido, Joana

de Hamburgo, matrícula n.o 5811, do cargo de Assistente Social, a contar desta

data.

Gabinete do Prefeito, 05 de dezembro de 2011.

Registre-se e publique-se no Painel de

Publicações da Prefeitura:

i.,L ~
CRISTIAN tÉMIN

Secretário da Administração

e Controle de Orçamento
DDV



PROJETO DE LEI N° 176, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011.

Autoriza a contratação emergencial de
01 (uma) Assistente Social.

Art. 1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da
Constituição Federal.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (uma) Assistente Social, em
caráter emergencial por seis (6) meses, prorrogável por igual período, com remuneração
equivalente a legislação pertinente, com base no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei
Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores efetivos, para prestar serviços junto a
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social.

Art. 3° As despesas desta Lei serão contabilizadas com recursos do
orçamento vigente.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2011.

DDV
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