
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

2 9 JUL. 2013

Of. nO121/13 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Oito A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO053/13

Senhor Presidente:

Carazinho, 25 de julho de 2013.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

053/13, desta data, que Cria vaga de cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio,

constante da Lei Municipal n° 7.088/09, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos a criação de vaga para o cargo de Assistente Social, em regime

de urgência, em decorrência da avaliação feita pela assessora estadual da assistência so-

cial, Sra. Marilene Grazziotin, onde o Municipio foi orientado a cumprir as normas do Sis-

tema Único de Assistência Social- SUAS, quanto à necessidade de disponibilização de 80

horas semanais no atendimento do CRAS por profissionais técnicos de nivel superior. As-

sim, para completar as horas exigidas, necessitamos da nomeação de mais um profissio-

nal Assistente Social, sendo que tal adequação deverá ser feita até 10 de agosto do cor-

rente. Salientamos que esta necessidade se apresenta desde 2010 e não foi solucionada,

sendo que as demais metas já estão sendo adequadas.

Segue anexo módulo de acompanhamento do Estado, juntamente com De-

monstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,
RE OSÜSS,

Prefeito.

SMAS/DDV
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Poder/órgão: MUNiCíPIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Período: A contar da publicação .Ref.: Criação de vaga e contração de um Assistente Social Para a Secretaria Municipal da Assistência Soelal, conforme relação anexo.

"" 'Impacto financeIro .:', ,.' . . ; i " .
,Exercicio ;'. "Exerc,í.cio,. > Exercício ."
\201:l~'R$"2014"'R$' ~;<2015\~R$),'
17.368,13 45.472,16

.

Total
0,02% 0,04% 0,0 17.368,13 45.472,16

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente a criação de vagas e contratação de
Assistente Social, para o ano de 2013 e 2014 conforme relação anexo. O valor foi previsto a partir de Agosto de 2013. O Cálculo foi estimado para o
ano 2013 e o ano de de 2014, incluindo vencimentos (salários), 13° salário proporcional, contribuição patronal de 22% e vale alimentação. O

percentual apurado é relativo à Receita Corrente Liquida do mês de junho de 2013 de 107.130.041,44

Carazinho, 26 de julho de 13.

eVlall1



PROJETO DE LEI N° 053, DE 25 DE JULHO DE 2013.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município,
constante da Lei nO7.088/09.

Art. 1° Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo
do Municipio, a seguinte vaga:

CARGO
Assistente Social

QUANTIDADE DE VAGAS
01

PADRAO
TC

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga criada
neste artigo estão descritas na Lei Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do Municipio de
Carazinho (Lei Complementar n.° 07/90) aos ocupantes da vaga criada 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 próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 25 de julho de 2013.

lí1

REN O SÜSS
Prefeito

ODV
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