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~ Construindo

o Carazinho que não pára I

Carazinho, 28 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 031/12

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Z 9 MAR 1011

GUILHEa~PIVA
DIRETlr'ENTE

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.O
031/12, desta data, o qual Declara situaçâo de emergência e autoriza acontrataçâo
emergencial de 01 (um) Técnico em Segurança do Trabalho, para apreciação sob o
Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

A solicitação da contratação em caráter de urgência se faz necessária em
razão de que devemos ter no quadro funcional um servidor responsável nessa área,
para termos o efetivo acompanhamento das ações de segurança no trabalho de nossos
funcionários e também evitarmos problemas com a fiscalização do Ministério do
Trabalho.

Salientamos que já há previsão de vaga para o referido cargo no próximo
concurso, sendo que logo após a homologação procederemos com a nomeação do
candidato aprovado em 1° lugar.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.
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Atenciosamente,
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ALEXANDRE MO CIR CAPITÂNIO,

Prefeito em exercicio.



PROJETO DE LEI N.o 031, DE 28 DE MARÇO DE 2012.

Declara situação de emergência e autoriza
a contratação emergencial de 01 (um)
Técnico em Segurança do Trabalho.

Art. 10 Fica declarada situação de emergência para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37,
IX, da Constituição Federal.

Art. 20 Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Técnico em
Segurança do Trabalho com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, em caráter
emergencial por 6 (seis) meses, prorrogáveis por igual período, com base no art. 250
e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90 e remuneração equivalente ao
Grupo Técnico Científico - TC 05, do Quadro dos Servidores Efetivos, para atuar
junto a Secretaria da Administração e Controle de Orçamento.

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por
dotações já consignadas no Orçamento.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2012.
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ALEXANDRE MOACIR CAPITÂNIO

Prefeito em exercício
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 nO074/2012

OBJETO: Aumento. da despesa decorrente da contratação emergencial de 01 (um)
Técnico em Segurança do Trabalho

Eu, SILVIO JOSÉ SCHNEIDER, ordenador de Despesas deste Municipio, 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 (ões1, cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a estêdocumento.

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.

Carazinho, 29 de Março de 2012.
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
N° 074/2012

I~MOl'lVAõAo:MltGUtOB'íéóm;pêSSOál~(1.;C'i10,1;;,iit;;-21~~l',I,;~~~!~"i;r.:i:.';;~~~frg~~,:'~'~,,~';";-<~~_\',*l~1~~~:tr~?:4'sf'~c:tI
Descrição da Situação:
Aumento da despesa decorrente da contratação emergencial de 01 (um) Técnico em Segurança do Trabalho

Aumentoda Des 68 ou Renúncia revista no exercfcio ueentrarem vi or e nos dois sub uentes:

Ili!:COMPENsXÇJ@iâ Pfii"'iliocaafdO$pesa,"ó~OrÇ."i.Í1tli: e"PfólIriIrI1a1iio<Flnoríê1llfii{$eildo ,dlSpel1eil"ã:iolãiCól1\p!l1sàlli:,w':,"" I
Compensaçlo prevista no exerc(clo que entrar em vigor e nos dois subsequentes:
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

-Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

o objeto desta estimativa de ImpBCto nio afeta 0$ resulfJIdos nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exercIcio
corrente em:

RESULTADO PRIMÁRIO PEVlSTO:!"Í'f-"(10:629'900;OOI.'l1 RESULTADO NOMINAL PREVlSTO:I"J~;ii4;g1S:373,UO"t~'jl

. .
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o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artlgo 21 da Lei Complementar nO 10112000, com prevJsio na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos refletirão no exen:{c/o financeiro cofl'iBnte s nos dois subsequentes, resssltanc/o..ss" que sua
Implementação possui saldO$. OIVBmentárlos suficientes. Entreianto, conforme Inciso 11,6 1, do Bit. 59, alerto para o
comprometimento superior I 90% do lImite máximo para gasto de pessoal.

Para Instruir BDecJaraç~odo senhOr Ordenador da Despesa.

Data d. Elaboração: 2910312012

Daniel Schu
Agente de PlaneJamen.to e Orçamento



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 nO074/2012

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 exercício 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.

MOTIVAÇÃO DO IMPACTO

o aumento da despesa decorrente da contratação emergencial de 01 (um) Técnico em
Segurança do Trabalho pelo periodo de 06 (seis) meses, conforme cálculo demonstrado no
quadro abaixo:

,.

CARGO VAGAS SALARIO. VALE 1/3 rtRlAS 13' OBRIG. TOTAL TOTAL
BASE ALlMENT. SAl.ARIO PATRONAIS MENSAL PERIODO

Técnico em Segurança do Trabalho 1 1.522,0 218,8 47,87 145,07 425,43 2.359,19 14.155.13

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

A execução. da despesa findará em 12 (doze) meses, sendo então, dispensada a
compensação prevista no art. 17, ~ 1° e ~ 2°, da Lei Responsabilidade Fiscal.

Para instruir a Declaração do Ordena r Despesa.

Carazinho, 29 de março de 2012.

D SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento
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