
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

"
Df. n°'081/13 - GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Oito A. Gerhardt Neto,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n .• 035/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 07 de maio de 2013.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei
n.o 035/13, desta data, que Cria vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do Centro de
Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, para
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justifica-se a criação de duas (02) vagas para o cargo de Escriturário,
para suprir as necessidades de atendimento junto ao CAPSEM, visto que houve um
aumento considerável de segurados, somando em torno de 3.000 entre titulares e
dependentes, ocasionando assim um volume maior de tarefas, frente a realização de
conferências e conciliações, além de muitas exigências legais e estatutárias, que
envolvem tempo de execução. Além disso, o quadro vem sofrendo alterações do tipo
aposentadoria e pedidos de exoneração, em função da aprovação de servidores em
outros concursos públicos. Ainda, devido a grande demanda de serviços, a maioria
dos servidores está com períodos de férias e licenças-prêmio vencidos.

As vagas em questão serão providas através da nomeação de
candidatos aprovados no concurso do CAPSEM em vigor.

Anexamos cópia da Ata nO468/2013 do Conselho Administrativo do
CAPSEM e demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

REN OSÜSS,
Prefeito.

CAPSEM/DDV
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
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CAPSEM

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro - 2013

Eu, JAIR.ROSA DOS SANTOS, ordenador de Despesas desta Autarquia, 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 29 de abril de 2013.

~
~Rosa Dos Santos
:e=rd: Despesas

CAPSEM

LG/LG-13

CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Av. Mauá, 2211 99500-000 Icarazmho-RSI iJircapsem@<:arazinho.rs.gov.orlwww.capsem.com.br ) 3331.34631 (54) 3330.1788
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PROJETO DE LEI N° 035, DE 07 DE MAIO DE 2013.

Cria vagas no Quadro de Pessoal Efetivo do
Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos
Servidores Municipais - CAPSEM.

Art. 1° Ficam criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais - CAPSEM, as
seguintes vagas:

N° de vagas
02

Denominacão
Escriturário

Padrão
7

Parágrafo Único. As especificações do cargo, contendo a síntese dos deveres,
atribuições sintética e analítica, condições de trabalho geral e especial, grupo, padrão, forma
de recrutamento e requisito, serão idênticas às dos servidores municipais, constantes na Lei
Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos Servidores Públicos do Município de
Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes das vagas criadas através da presente
Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de provimento efetivo do
Município.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias do CAPSEM.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2013.

DDV
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