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~ Con6trutndo

o Carazinho que não pára

Carazinho, 04 de abril de 2012,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 035/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 035/12,

desta data, o qual Altera vencimentos do emprego público de Médico de ESF, para apreciação

sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o presente projeto propõe aumento dos vencimentos percebidos pelos

ocupantes do emprego público de Médico de ESF, atendendo solicitação do Sindicato Médico

do Rio Grande do Sul - SIMERS, datado de 16 de março de 2012, no qual os mesmos

reivindicam reajuste salarial, justificando o pedido nas rescisões de trabalho já ocorridas, bem

como na iminência de rompimento dos contratos existentes,

Salienta-se ainda a dificuldade na contratação de profissionais médicos para

atendimento das necessidades primordiais de saúde pública,

Segue anexo Demonstrativo de Impacto Financeiro e Orçamentário.
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. .c Sindicato Médico do Rio Gra'ndedo. Sul

Ao Município de Carazinho - Rs..
Com cópia para o Conselho Municipal
Vereadores, Conselho Regional de Meaicina

Assunto: Médicos dos ESFs.

, .
Ao'.Prefeito Municip~l.
Sr. Aylton Magalhães ..

. ' .
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.Rua Cel. Coite Real.~75 • Porto Alegre - RS .

. CEP:90630-080 - Fone (51) 3027.3737 .-wWw.silners.org.br

Carazinho, 16'de ll1arço de 2012.
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Estado do Rio Grande do Suf

, I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria Municipal da Saúde

Oficio12512011~ SMS ~..
Carazinho, 27 de julho de 2.011.'

Prezado senhores (as)

Isso posto, quero poder contar com o trabalho, que os seflhores vem
desenvolvendo e também que saibam que se evoluimos em reíação ao reajuste ,
salarial em 20 dias' que estou ,a frente desta seéretaria, pen o ,u,e isso é sÓo. . "

começo.

Este ,'~ec~etáriose mostra, ,simpáticocom a causa" dos senhores, porém
visando à saúeÍe financeira deste órgão, ATUALMENTE,esta é proposta que

podemç3 c1..X!lpr:r."

Aocuroprimentá-Ios, o que faço tom estima e apreço, sirvo-me deste para
comunicar sobre,~ deci~ãoda PrefeituraM~cipal acerca do reajuste salarial dos'

profissionais médicos;
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Carazinho, 26 de julho de 2011. "
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Mau,ro Mmutti I~'

Secretário da Saúde

Remuneração
" ' .

Prezado Senhor:

Conforme tratado em reunião. realizada com equipe médica e nossa .

equipe de orÇamento,contabilid~dee depto pessoal. Foi feita uma pesq~i~a salarial em

quatro (04) Municlpios de nossa região, d~ grande importância econÔmica em nosso, . - . . .' . .

estado, os quais seguem citados I?go abaixo ..

,

Cidade .'
, Salário

..

. . -

Marau
. ' R$ 9.2~7,43

,
F3almeirà.das'Missões

; . . R$ 8.469,00
-

.

Passo Fundo:.'
. R$ 7:914,11 I

,
Soledade R$ 7.785,88

'~"
,

Média , ., R$8.354,1f
. ,

Levando em consideração o orçamento de nosso mu.niclpio e a reivin-

dicação da classe, saliento que determinei que fosse elaboradO. projeto de reajuste sa-

larial, o qual sedàrá em (03) três etapas com datas básicas já definidas para oreajus-. .

te, salientandoqueno,primeiroaumentEl; Já ficará acima da média, demonstrado em
. . .' '.

. tabela acima. Segue abàixo tabela de demonstração de reajuste .~.
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Construindo ..
-"""""""" .DO"""""",,,

C8I'Ulnho Para Todos

,

Mês .. Salário

Atual
• R$ 7.569,91

-

Setembro/11
R$ 9.000,00

,

Janeiro/12
.. . R$10.000,00

. .

Julhó/12
. R$ 11.000,00.. ..•. ,"

.,
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. Atenciosamente,
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Prefeito.
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PROJETO DE LEI N.o035, DE 04 DE ABRIL DE 2012.

Altera vencimentos do emprego público de Médico de ESF.

Art. 1° Os vencimentos do emprego público de Médico de ESF passam
a ser de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao emprego
público de Médico de ESF constam na Lei Municipal n.o 7.121/10 e suas alterações.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos a contar de 1° de julho de 2012.

Gabinete do Prefeito, 04 de abril de 2012.

MAGALHÃES
Prefeito

DDV
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS
Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro nO077/2012

OBJETO: Aumento da despesa de pessoal decorrente do Projeto de Lei nO035/2012,
qual prevê aumento salarial para o cargo de Médico de ESF a contar de Julho de 2012.

Eu, MAURO MAZZUTII, 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.

Carazinho, 04 de Abril de 2012.
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Estado do Rio Grande do Sul

P~EFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
N° 077/2012

-- - - -- MA _I - MOTIVACAODOIMPACTO' -- - ..- • -">' - ••
IImIIIMOTIVACAO: _IGastos com pessoal (LC 101, art. 21) " "' I
DescrIção da Situação:
Aumento da despesa de pessoal decorrente do Projeto de Lei nO 03512012, qual prevê aumento salarial para o cargo de Médico
de ESF a contar de Julho de 2012.

Aumento da DesDesa ou Renúncia Drevista no exercício Que entrar em viClor e nos dois subsenuentes:
RECORSOI~".- ..- DESCRlêAO _2012_ 20131!!!i!1iiiiii

___2(f{.t_

0040 IASPS .- . ->. >, I . i'- 215_70606 . 450_82567 471.11282
TOTA~ _215.70606 450.82567 471.11282

, - -- _ ..•--- -
'''_11_ COMPENSACAO

. " .. -,~-
fi

I.COMPENSACAO:.IAproveitamento da Margem de Expansão das o.o.e.c. I
MARGEMLIQUIDADE EXPANSÃODE D.O.C.C. (Artigo 8', ~ I', Inciso 111da Lei 7.434(2011) • _455.91014 ",

SALDOJÁ UTILIZADO 191.09960, MARGEMAPROVEITADA , 215.70606 •...;,
SALDOFINALPARAEXPANSÃODE NOVASD.O.C.C illiuuwsm_49.104 48 ~-ti~

--- ---~ -----m' IMPACTOFINANCEIRO

ASPS
-EXERCICI0-2012

PROGRAMA O FINANCEIRA-_
" RECEITA DESPESA-

IARRECADADAEJ _IMPACTO,- F,WPAGAE __ IMPACTO"
.PREVISTA'" .FINANCEiRO. [cOMpRoMETiDAl ~NANCEIRO.

Janeiro 977.492,88 636.978,49
Fevereiro '1.190.431,84 1.046.787,33 '"r
Março 980.435,45_ 868.292,08i
Abril. _ 855.498,65 686.665,00,
Maio 006.540,81i 686.665,00,
Junho 927.995,481 686.665,00,
Julho 909.422,43: 682.965,00, ,01
Agosto 013.232,19: 682.965,00, 35.951.01
Setembro 889.960,68j 682.965,00, 35.951.01
Outubro 901.374,17; 682.965,00, 35.951,01
Novembro 876.593,741 682.965,OOj~35.951,01
Dezembro 1.067.53581 j 755.96500' 35_95101
TOTAL'NOANO__ 11.596.51414 R' _8.782.84290 m 215.70606
.., Considera apenas D.O.C.C. e despesas jã ordenadas. SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERJO

APORTE FINANCEIRO " •• -
SALDOFINAL-2.639.441 75

RECURSO: 0040 DESCRI AO:
1_ "m----- ---
I

-2.839.44175

~I~~"~I ~~~~~~!"_~_E~X~E~R~C~ICC~10~~~~~ffi!!!!~;:~I •.:~2~O~l~3II~~~~'~~=~2~0~14~'~~~SALDO FINANCEIROPROJETADODO EXERCICIOANTERIOR(I li< .1.•..••••••.•'.;liiW.' fIlllllll!ll2.639.441.75 _2.639.441,75
RECEITASPREVISTASPARAO EXERClclO (11) .- 12.534.300,00 '113.649.600,00

- DESPESAS PREVISTASPARAO EX~EiR~C~IC~I~O~(~i1~1)~~~.ilI~••• 0í.1 I.' _I 12.534.300,00 _"'~ 13.649.600,00
SUBTOTAL'-(IV)~(Ij'+~(II):(mll£!i! ,_2.639.441,75 _2.639.441,75

~~~~~~OC~AM~~~~~~~~~~~)NCI~ D~ RECEITA(V) R' I~l;~rj~~c-'.;; '1"",0 li~il~i
SALDOFINANCEIROPROJETADOIVIII= IV -IV.\+IVI _, 4JIl __ 2.639.44175
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A
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

.1••••----,.--- ii'lllV -COMPATIBILIDADECOMPPA-LDO'LOA E IMPACTOOR AMENT RIO'

~ODIFIC~ÇÃO

09.02.10.301.0161.2074.3319011000000.004
09.02.10.301.0161.2074.3319013000000.004______ •• 'VALORTOTA~

IREOliZ) .VALO~o.A. ~ALDOATUAL' IP.!S.ALD0::!l RESERVf

291 165,29200 165.29200 000
294 ' 50.41406 50.41406 "''''''''"000

- l$l ¥" 21 .70606

" ... ".'''V,'COMPATIBILlDADE COMAS METASFISCAIS

o objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exercício
corrente em:

RESULTADOPRIMÁRIOPEVISTO:I (10,629,900,00) RESULTADONOMINALPREVISTO:1 4,915.373,00

- -- .--.- -"VI = liMITES DADESPESA DE PESSOA~ .

~C~O~M~Pe:Ri!O~M~ET~IM~E~N~T~01:A~T!U~AgL'fD~EJG~A~S[TfjO~S~C:çO~M[P~E!IS~S~O~A~L~.~~-~5~1[;.2~8~9Q.2~9~0~8~9~-~~-~5~7.~7~69~.~65~3~2~8~_~~_~6~3~.2~4~1Q.9~0~7;]1~2~_~'
Poder Executivo 51,289.29089 57.769,65328 ..' 63.241,90712

~GUA~S1jT:çO!jS~Tfj02'T!!A¥IªS]P~R~01.jJ~E1T~A~D~O~S[!!!!!!!!!!!"~!!!~"~~!!!~~~-~5~14.5~0~4.~9~96~95~-~P-!!i!'~58~.2~2~0~.4~7~8~9~5~_!~_~6~3Q.7~1~3~.0~19~94~_~
Poder Executivo 51.504,99695 58.220.47895"'" "'63.713.01994'-

PARECERSOBRE O IMPACTOiii-

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 21 da Lei Complementar nO 10112000, com previsão na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos refletirão no exercício financeiro corr.e e e nos dois subsequentes. ressaltanda.se que sua
implementação possui saldos_ orçamentários suficientes. Ent an o, confonne inciso li, f " do art. 59, alerlo para o
comprometimento superior a 90% do limite máximo para gasto pe alo
Para instruir a Declaração do Senhor Ordenador da Despesa.

Data cf.e Elaboração: 0410412012

Agente de PI
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•A
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 nO 077/2012

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 de aumento salarial para o cargo de Médico de
ESF, com vigência a contar de julho do corrente ano, conforme cálculo demonstrado no quadro
abaixo:

1/3 FÉRIAS
13. VALOR MENSAL

CARGO QTOE REAJUSTE PATRONAL SALÁRIO UNITÁRIO TOTAL

Médico de ESF 16 1.550,00 472,75 55,63 168,56 2.246,94 35.951,01

Valor no ano e nos dois subsequenles:

CARGO 2012 2013 2014

Médico de ESF 215.706,06 450.825,67 471.112,82

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

A Lei Complementar 101/00, art. 17, ~ 1° e ~ 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 sentido, será ulilizada a Margem de Expansão para novas D.O.C.C. que na verdade
consiste na diferença positiva entre o crescimento real da receita descontado o cresciment.9:?
real das despesas obrigatórias, demonstrativo este que consta na LOA 2012. A

Página 1
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•A
Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Informo que na metodologia de cálculo do limite da despesa de pessoal, foram
descontados os aumentos na despesa de DéSsoal do projetos prejudicados pela não
autorização legislativa. Para instruir a Declara (o do Ordenador de Despesa.

Carazinho, 04 de abril de 2012.

DA L CHU
Agente de Planejamento e Orçamento

Página 2
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