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O Carazinho que não páJa

Carazinho, 12 de setembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 081/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO081/12,

desta data, o qual Autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2012, para apreciação

sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motivos:

A abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2012 faz-se necessária para a

cobertura de despesas com o Programa Acessuas Trabalho, que trata-se de um projeto de geração

de trabalho e renda, em que o Municipio de Carazinho tem adesão até 2014, recebendo o recurso

que é oriundo do Governo Federal através do Programa Brasil Sem Miséria. Cabe ressaltar que

este projeto tem como proposta a qualificação profissional como meio de aumentar a renda das

familias, tornando-as autossustentáveis. O projeto irá abranger as familias e individuos com perfil

do Plano Brasil Sem Miséria, perfil CadÚnico, beneficiários do BPC, egressos do Serviço de

Convivência para Jovens e do Sistema Socioeducativo, familias com presença de situação de

trabalho infantil, pessoas em situação de rua, familias com crianças em situação de acolhimento

provisório, pessoas em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas, egressos do sistema

penal, mulheres vitimas de violência. A meta de atendimento no corrente ano é de 799 usuários,

sendo que as metas até 2012 serão pactuadas anualmente.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 081, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.

Autoriza abertura de Crédito Especial
no Orçamento de 2012.

Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Anual do Municipio de Carazinho (Lei nO
7.497, de 02 de fevereiro de 2012), crédito especial no valor de R$ 292.434,00 (Duzentos
e noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) para atender à programação
constante do Anexo I.

Art. 2° Os recursos necessàrios à abertura do crédito de que trata o art.
10 decorrem de:

I - excesso de arrecadação no valor de R$ 292.434,00 (Duzentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais), demonstrado no Anexo 11.

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

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2012.
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ANEXO I

Programação da Despesa
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10.000,00

58.486,80

29.243,40
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META

292.434,00

165.460,40

VALOR
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RSOTO ~o DESCRIÇÃO DO RECU

--- , ---
1451 FNAS/ACESSUAS TRABAl

___ o

íTA 1451 FNASIACESSUAS TRABAl

OMOÇÃO 1451 FNASIACESSUAS TRABAl

- PESSOA FISICA 1451 IFNASIACESSUAS TRA8AL

- PESSOA JURIDICA 1451 jFNASIACESSUAS TRABAl

~RG-Ã-O-: -._- 12 ISECRETARIAMUNICIPALDEASSISTÊNCIAEPROMOÇÃ.O.SOCIAL _ .__ . ~ __ I
I~~'.'?~D! . __ ..o~I~UNDO ~MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOC_'_A._L_________ ---J
IF~ÇAO .. 08 IASSISTENCIA SOCIAL I
SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

IPROGRAMA-r0126 lASSISTÊNCIA SOCIAL -

IAÇÃO . t11861'MPLANTAR O PROGRAMA ACESSUAS TRABALHOr -- .L L DETALHAMENTO DA AÇÃO

- -- - -- - ---DESCRiÇÃO DO PRODUTO I UNIDADE DE MEDIDA

[~ __ ~ _~._ _ Pessoas Atendidas _" 1-- Unidade

1

0BJETlVOS:
Trata-se de um projeto de geração de trabalho e renda, em que o Municipio de Carazinho tem adesão até 2014, recebendo o recurso
que é oriundo do Governo Federal através do Programa Brasil Sem Miséria. Cabe ressaltar que este projeto tem como proposta ai
l'qUalificaçãO profissional como meio de aumentar a renda das famílias, tor~ando-as autossustentáveis. O projeto irá abranger as
famitias e individuas com perfil do Plano Brasil Sem Miséria, perfi' CadUnico, beneficiários do BPC, egressos do Serviço de

I.convivência para Jovens e do Sistema Socioeducativo, famílias com presença de situação de trabalho infantil, pessoas em situação de
rua, familias com crianças em situação de acolhimento provisârio, pessoas em territórios de risco em decorrência do tráfico de drogas,
jegressos do sistema penal, mulheres vítimas de violência. A meta de atendimento no corrente ano é de 799 usuários, sendo que as
metas até 2012 serão pactuadas .a_n_ua.'_m_e_n_te_- ~ _r--- - - --.-- - DETALHAMENTO DA DESPESA -

l=~~L!~~TOj DESCRIÇÃOELEMEN

\

3339030000000 IMATERIAL DE CONSUMO

I
-3339~~2.~~?_~ __ ~T-=RIAl DE DISTRIBUIÇAO GRATU

3339033000000 PASSAGENS E DESPESAS COM lOC

I _3.~~903_~_0~0~~j- ~TRO~ ~~VI~~~ ~~_TERCEIROS

~ 3339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS

IV';LO; TOTAL .. __ o -- -
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ANEXO 11

Demonstrativo de Excesso de Arrecadação

292.434,00

TOTAL

(b + c) - (a)

292.434,00

TOTAL

Receita: 4.1.7.2.1.34.00.18.00.00 - FNAS/ACESSUAS
Fonte: 1451 - FNAS/ACESSUAS

C~:;~TÊNCIA i PREVISTO ARRECADADO I TENDÊNCIA

_ 1_ (a) ( b ) I (c)
Janeiro --j
Fevereiro I
Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto
Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro
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