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

Encaminha Projeto de Lei n° 061/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 061/13,
desta data, que Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município constante da Lei
Municipal n° 7.088/09.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o pleito devido a necessidade de nomeação de candidatos aprovados
para os cargos referidos no presente Projeto de Lei, sendo alguns do concurso 001/10 e outros do
concurso 001/12, para assim suprir a carência de servidores no quadro de pessoal do Município,
visando tornar a máquina pública mais ágil, dinâmica e com mais capacidade de prestar serviço à
comunidade.

A criação de vagas para os cargos de Agente de Planejamento e Orçamento,
Agente de Recursos Humanos e Contador, visa suprir a demanda de serviços existentes nas
Secretarias da Fazenda e Administração, levando em consideração o crescente número de
legislações sobre as áreas de orçamento e pessoal. A complexidade que envolve um orçamento
municipal e a administração de aproximadamente 1.400 servidores ativos são fatores que apontam
para a necessidade de contratação de novos servidores para atender essa demanda cada vez
maior.

Há ainda a necessidade de designação de servidor do cargo de Contador para
atender especificamente as Secretarias da Saúde e Assistência Social, devido ao grande número
de prestações de contas referentes aos recursos recebidos dos Governos Estadual e Federal, além
de ambas secretarias possuirem CNPJ próprio.

Com relação ao cargo de Advogado, destacamos o grande volume de demandas
judiciais impetradas diariamente em desfavor do Município.

Por fim, a criação de vaga para o cargo de Engenheiro Civil torna-se necessária
devido à grande demanda de trabalhos executados pela Secretaria de Planejamento, Urbanismo e
Obras Públicas.

Como não há concurso vigente para o cargo de Contador, a vaga será criada devido
a expectativa de elaboração de novo concurso público.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 061, DE 07 DE AGOSTO DE 2013.

Cria vagas de Cargos no Quadro de
Pessoal Efetivo do Municipio, constante da
Lei nO 7.088/09.

Art. 1° São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do
Municipio, as seguintes vagas: .

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS PADRAO
Advoqado 01 TC
Aqente de Planeiamento e Orçamento 01 TC
Aqente de Recursos Humanos 01 TC
Contador 01 TC
Enqenheiro Civil 01 Te

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes as vagas criadas
neste artigo estão descritas na Lei Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos Servidores Públicos do Municipio 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 á conta de dotações
orçamentárias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2013.

DDV



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
Periodo: A contar da publicação
Ref.: Criação de diversas vagas para cargos efetivos, conforme relação anexo.

002 004
0,02 0.05 19580.60 51.302,15

0,02 0.05 19.580,60 51.302.15

0,03 0,08 31331.99 82,267.75

0,03 0,08 31.331.99 82.267.75

0.10 0,30 119,193.31 313.740,54
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01 Agente de Recursos Humanos
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In"estidura~e'desi!lriaçõêsrio' .'~E:SP€ci~);,~~~~ie d,a <i :r 'I!"~ac:to orçam!l~~~!"eY:\ . lnipactdflnllnceiro.;..;
ser'liçi>publico","/"';/.';';,., ".... ""do . 'i'" "'.,"U' .., "".,., > ....•. i' ....• ''''''';}.''' .. ,' :,., .,.: •• '. ';.>c',.,/';'.L> '''-'' "".'"
.•.......•'.,.,',.....,,',' .~.....o..m....•...•,\'.•...,..,•.:'..,..,.,•.•.....'.;. .'.:,.'.'.;",; ~~~. ',',"';0 aoo. lí~~:l;t;~'t~a:.É;~;clbii)...l:xef~i~ió .':,}.;;Exetciêi6',', . Exei'êiêio..., "E:xer'ciciô<,c'"EXei'cicio"". . .. ,;",:, , '.. 'i. ";.f;!;'~':".2tl13'",DJ{'S201'4 -%,.:.;,/2015.'.% '..,."" .'i013,-" R$ ,,2014,'R$;I":io1S-."R$"""
01 Advogado 06/08/13 Projeto de 17.368,13 46,600,74
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Pref. Municipal de Carazinho
Secretaria de Administração

Carazinho, 06 de Agosto de 2013.

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente a criação de vagas, 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 2014, incluindo vencimentos
(salários), 130 salário, férias contribuição patronal de 22% e vale alimentação. O percentual apurado é relativo à Receita Corrente Liquida do mês

dejunhode2013 de 107.130,041,44
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