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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n.' 091/14 - GPC Carazinho, 24 de abril de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei,n,o 049/14

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,O

049/14, desta dafa, que Contrata emergencialmente 02 (dois) Monitores para Atendimento

Educacional Especializado, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o pleito devido a necessidade de contratação emergencial de

profissionais para monitoria das crianças com necessidades especiais.

A aluna Amanda Walker do 7° ano da EMEF Pedro Vargas, ingressou na

Rede Municipal de Ensino no final do ano passado, é uma adolescente com necessidades

especiais, requer atendimento individualizado e especializado, pois caminha com o auxilio

de muleta para sua locomoção dentro da escola. A aluna não faz o controle de esfíncteres,

usa sonda uretral, não faz sua higiene sozinha e já teve crises convulsivas. Conforme

diagnóstico médico possui Hidrocefalia e Espinha Bífida.

Na EMEF Dr. Piere Sassi, faz-se necessário a contratação de um monitor

para atender 02 crianças com necessidades especiais: o aluno Gilnei Douglas Pereira do 6°

ano, cadeirante, não faz controle de esfincteres, usa fralda, possui deficiência intelectual,

não fala, considerado com Deficiência Múltipla. A aluna Emilin Vitória Cardoso do 8° ano,

conforme laudo médico, possui Mielomeningocele Lombar Congênita, Paraplegia (paralisia

completa de membros inferiores) e bexiga neurogênica, usa fralda e é cadeirante.
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Justificamos a apreciação sob regime de urgência em função das escolas

estarem sem monitoras para atendimento dos alunos referidos anteriormente, bem como

devido a gravidade das enfermidades acima mencionadas.
Anexamos demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro.

Atenciosamente,

RENA SÜSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N° 049, DE 24 DE ABRIL DE 2014.

Contrata emergencialmente 02 (dois)
Monitores para Atendimento
Educacional Especializado.

,

/'o

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 02 (dois) profissionais monitores
da área de Pedagogia para monitoria e higienização de alunos com deficiência nas
escolas municipais, por 06 (seis) meses, prorrogável por igual periodo, com carga horária
de 20 horas semanais, remuneração, atribuições e demais obrigações equivalentes a
legislação pertinente, nivel 2, com base no artigo 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei
Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 2° As atribuições, carga horária e remuneração pertinentes ao cargo
descrito no artigo anterior constam na Lei Municipal nO7.409/11.

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, 24 de abril de 2014.

DSIDDV
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Porto Alegre, 22 de maio de 2014.

Orientação Técnica IGAM n2 12.559 e 12.850/2014

I. O Poder Legislativo do Município de Carazinho, RS, através da
Servidora Viviane Menezes, solicita análise técnica e jurídica do Projeto de Lei nº 049,
de 2014, o qual "Contrata emergencial mente 02 (dois) Monitores para Atendimento
Educacional Especializado",

11. Destaca-se que este tema já foi objeto de análise em Informativo
Técnico IGAM, intitulado "Contratação temporária - caracterização categórica da
exceção", disponível no site www.igam.com.br. na pasta Servidor Público.

111. Referente ao aspecto formal é importante que seja observada a Lei
Complementar nº 95, de 1998, bem como as sugestões expressas no Manual de
Redação da Presidência da República1

•

Neste sentido, com base nas normas mencionadas, seria necessária a
revisão da numeração ordinal dos artigos, para que seja grafado com o símbolo ".9:". e
não por "O", como apresenta.

IV. Inicialmente, observa-se que o instítuto da contratação temporária
encontra.se esculpido no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, o qual possui a
seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera
aos principias de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda
Constitucional n° 19, de 1998).

["""I
IX _ a lei estabelecerá os casos de conlrataçao por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse publico;

, Brasil. Presidência da República. Manual de redaçáo da Presidência da República f Gilmar Ferreira
Mendes e Nestor José Forster Júnior. - 2a. Ed. rev. e atual. - Brasília: Presidência da República, 2002.
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. . ?est? f?rma, agindo nos princípios elencados na Constituição Federal,
~ admmlstr,aç~o publIca. pode contratar temporariamente para atender excepcional
Interesse publ1co. AdemaIs, Hety Lopes Meirelles2 conceitua:

"~ imprescindível que o serviço se revista do caráter da temporariedade,
o que afasta aqueles que devem ser destinados aos cargos efetivos. O
STF entende não cabível a conlrataçáo temporária para a execução de
serviços meramente burocráticos, por ausência de relevância e interesse
social. Por tudo, essas leis deverão atender os princípios da
razoabilidade e da moralidade. Não podem prever hipóteses abrangentes
e genéricas, nem deixar sem definição ou em aberto, os casos de
contratação. Dessa forma, só podem prever casos que efetivamente
justifiquem a contratação, mesmo porque essa contratação sem concurso
público é exceção. E, a evidencia, somente poderá ser feita sem
processo seletivo quando o interesse público assim o permilír [...j".

Diante da legislação e doutrina apresentadas, a contratação temporâria
é a exceção, sendo esta a forma de normalizar o atendimento â população até que
seja realizado concurso público para o preenchimento da vaga de forma permanente,
ou cessada a excepcionalidade que motiva a contratação. Ademais, a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal enfatiza:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.843/04.
SERViÇO PÚBLICO. AUTARQUIA. CADE. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL TÉCNICO POR TEMPO DETERMINADO. PRINCipIO DA
CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ESTATAL. CONSTITUCIONALIDADE.
ART. 37, IX, DA CB/88. 1. O art. 37, IX, da Consliluição do Brasil
autoriza contratações, sem concurso pÚblico, desde que
indispensáveis ao atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse pÚblico, quer para o desempenho das
atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, quer para
o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. 2. A
alegada inércia da Administração não pode ser punida em detrimento do
interesse público, que ocorre quando colocado em risco o principio da
continuidade da atividade estatal. 3. Ação direta julgada improcedente. 3

v. Especificamente acerca da análise do Projeto de Lei apresentado pela
consulente, no que concerne à competência para dispor sobre a matéria, alude-se o
disposto na alínea "a" do inciso 11do S 1º do art. 61 da Constituição Federal:

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo

2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativa Brasileiro, editora Malheiros Editores, 378 Ed., 2010,
p.482.
3 ADI 3068, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) pl Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-Q2206-1 PP-Q0132
REPUBLlCAÇÃO DJ 24-02-2006 PP.00007.

Rua dos Andradas, 1560, 18' andar Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre RS - Cep: 90026-900
Fone: 51- 3211-1527 - Fax' 3226-4808 - E-mail: igam@igam,com.br-Site: www.igam.com.br

Facebook: IGAM.institutogamma - Twiller: @lnstitutoGamma

mailto:igam@igam,com.br-Site:
http://www.igam.com.br


,

- -
16AM INSTITUTOGAMMA

"'i,. DE ASSESSORIA A
____ . - . ÓRGÃOS PÚBLICOS

---r#''''

A aluna Amanda Walker do 70 ano da EMEF Pedro Vargas, ingressou
na Rede Municipal de Ensino no final do ano passado, é uma
adolescente com necessidades especiais, requer atendimento
individualizado e especializado, pois caminha com o auxilio de muleta
para sua locomoção dentro da escola. A aluna não faz O controle de
esfíncteres, usa sonda uretral, não faz sua higiene sozinha e já leve
crises convulsivas. Conforme diagnostico médico possuí Hídrocefalia
e Espinha Bífida.
Na EMEF Dr. Piera Sassi, faz-se necessário a contratação de um
monitor para atender 02 crianças com necessidades especiais: o
aluno GílneiDouglaasPereirado 60 ano, cadeírante,não faz controle
de esfincleres, usa fralda, possui deficiência intelectual, nao fala,
considradocom DeficiênciaMúltipla.A alina EmilinVitória Cardosodo
8° ano, conforme laudo médico, possui MielomeningoceleLombar
Congênita, Paraplegia(paralisiacomplela de membros inferiores)e
bexiganeurogênica,usa fraldae é cadeirante.
Justificamos a apreciação sob regime de urgência em função das
escolas estarem sem monitoras para atendimento dos alunos
referidos anteriormente, bem como devido a gravidade das
enfermidadesacima mencionadas.

Diante da justificativa apresentada, verifica-se o excepcional interesse
público nas contratações pretendidas. No entanto, sugere-se que tais necessidades
sejam providas através de concurso público, eis que as alunas ora citadas deverão ter
acompanhamento contínuo durante sua vida escolar. No entanto, não há óbice quanto
á proposição.

VIII. Com relação á estimativa do impacto orçamentário-financeiro convém
lembrar que a despesa de contratação por excepcional interesse público, que não
ultrapassar mais de dois exercícios, não se enquadra no
art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF) e tampouco no art. 17, logo, logo
não seria necessária a elaboração do demonstrativo, pois o enquadramento no art. 16
da LRF é referente as despesas relativos a projetos, nos termos do que conceitua a
Portaria MOG nº 42/99.

É exceção a esta regra quando a contratação sofrer prorrogações
sucessivas e estas ultrapassarem a dois exercicios, fato que implicará na necessidade
de elaboração do demonstrativo (impacto), conforme expressa o ~7Qdo art. 17 da
LRF4.

4 Art. 17 (...)
(...)s rg Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.

Rua dos Andradas, 1560, 180 andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - Cep: 90026-900
Fone: 51- 3211-1527 - Fax: 3226-4808 - E-mail: igam@igam.com.br-Site:www.igam.com,br

Facebook: IGAM-inslitutogamma - Twitter: @lnstitutoGamma
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Sobre o assunto - Impacto Orçamentário e Financeiro na Contratação
por Tempo Determinado - o IGAM, já se pronunciou em seu Informativo Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - Texto 16. Outubro 12011 -

IX. Diante dos argumentos expostos, conclui-se pela viabilidade técnica,
jurídica e contábil do Projeto de Lei nQ.049, de 2014, o qual "Contrata
emergencialmente 02 (dois) Monitores para Atendimento Educacional Especializado",
eis que demonstrado o excepcional interesse público, além de estar adequado com o
Regime Jurídico do Município.

o IGAM permanece à disposição.

L/11, .
Felipe Marçal da Silva
Assistente de pesquisa do IGAM

Andre Moutinho Guglielmi
Assistente de Pesquisa

~b.~ )1tc-r.v..4''Adc

Tatiana Matte de Azevedo
OAB/RS 41.944
Consultora do IGAM

//1
(/'

Fabiano Tronco de Vargas
Contador, CRC/SC 023643/0-9
Consultor do IGAM

Rua dos Andradas, 1560, 180 andar - Galeria Malcon - Centro - Porto Alegre - RS - Cep: 90026-900
Fone: 51- 3211-1527 - Fax: 3226-4808 - E-mail: igam@igam,com.br-Site:v-ww.igam.com.br

Facebook: IGAM.institulogamma - Twitter: @lnslilutoGamma

mailto:igam@igam,com.br-Site:v-ww.igam.com.br


.'

E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
cAMARA MUNICIPAL DE

VEREADORES DE CARAZlNHO

,

ORIENTAÇÃO TECNICA

ORIENTAÇÃO TECNICA ACERCA DO PROJETO DE LEI N° 049/14, que contrata
emergencialmente 02 (dois) Monitores para Atendimento Educacional
Especializado.

Visa o presente projeto a contratação emergencial de 02 (dois) profissionais
monitores da área da Pedagogia para atendimento a crianças com necessidades
especiais, monitoramento e higienização por 06 (seis) meses, prorrogável por igual
período, com carga horária de 20 horas semanais, remuneração. Necessita-se 01 (um)
monitor para a escola EMEF Pedro Vargas a qual possui a aluna que caminha com
auxílio de muletas, não faz o controle de esfíncteres, usa sonda uretral, não faz sua
higiene sozinha e já teve crises convulsivas: conforme diagnóstico médico possui
Hidrocefalia e Espinha Bifida, E 01 (um) monitor para a escola EMEF Dr. Piero Sassí a
qual possui 02 (duas) crianças com necessidades especiais: um aluno cadeirante, que
não faz controle das esfíncteres, usa fralda possui deficiência intelectual, não fala, é
considerado com Deficiência Múltipla. E uma aluna que conforme laudo médico possui
Mielomeningocele Lombar Congênita, Paraplegia e bexiga neurogênica, usa fralda e é

cadeirante.

Da Iniciativa.

Inicialmente, no tocante à iniciativa do Projeto de Lei nada a observar.
Compete efetivamente ao Executivo Municipal, na pessoa do Excelentissimo Prefeito
Municipal, a iniciativa de Projeto de Lei que disponha sobre a contratação emergencial
para prestar serviços à administração pública municipal. É do chefe do Poder
Executivo Municipal a competência privativa para dispor sobre a estrutura

organizacional do seu poder.

É clara a Lei Orgânica Municipal sobre o assunto:

Ar!. 29 - São de iniciativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I _ Criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou
empregos publicas na administração direta e autárquica ou aumento
de sua remuneração:
11- ( ..)
111-(.)
IV-( .)

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mail:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ:89.965.22210001-52
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Da Legalidade

No que tange à materialidade, cumpre salientar, primeiramente, que a criação
de vagas temporárias de caráter emergencial, somente poderá ser utilizada diante de
situação que se caracterize como de excepcional interesse público, tendo caráter

transitório,
Esta previsão encontra amparo no artigo 37, IX, da Constituição Federal de

1988, que diz:

Ar!. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência 8, também, ao seguinte:
[...JIX • a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;[...j

Da mesma forma, a norma local prevê a possibilidade na Lei Complementar

07/90, que diz:

Art. 250 - Para atender as necessidades temporarias de excepcional
interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por
tempo determinado,
Art. 251 _ Consideram-se como de necessidade temporaria de
excepcional interesse público, as contratações que visam a:
1-[ ];
11-[ ];
111_ atender outras situações de emergência que vierem a ser
definidas em lei especifica.

Dentre os pressupostos elencados pela doutrina pátria para a contratação
temporária, encontramos a determinabilidade temporal da contratação, como
requisito fundamental, para a efetividade de norma nesse sentido

Nota-se que o presente projeto, atende o requisito na medida em que indica o
prazo de (6) seis meses, prorrogáveis por igual período, atendendo a disposição de
tempo inserida no art. 252, também da Lei Complementar 07/90, que diz:

Art. 252 - As contratações de que trata este Capitulo terão dotação
orçamentária especifica e não poderão ultrapassar o prazo de
12(doze) meses.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500-000 - CARAZINHO - RS
e-mai1:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52
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Com relação à excepcionalidade do interesse público, cabe ressaltar que a
justificativa do projeto está paulada na urgência do auxílio aos alunos com
necessidades especiais, sob pena de que sem a referida contratação possa-se impedir
o acesso dos mesmos a educação, cabe, portanto. ao Legislativo, apreciar a

conveniência da proposição
Obviamente, a criação de cargos públicos gera despesas adicionais aos cofres

públicos, devendo ser observada a legislação pertinente acerca do assunto, sobretudo

a Constituição Federal:

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nM poderá exceder os
limites estabelecidos em lei complementar,
S 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração
de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer titulo, pelos 6rgãos e entidades da
administração direta ou indireta, inclusive fundações instituidas e
mantidas pelo poder publico, s6 poderão ser feitas:
I _se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;
11 • se houver autorização especifica na lei de diretrizes
orçamentárias, ressalvadas as empresas publicas e as sociedades de
economia mista;

Outrossim, imprescindível o demonstrativo de Impacto Orçamentário e

Financeiro segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz:

Art, 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de:
I _estimativa d9 impacto orçamenlário.financeiro no exercicio em que
deva entrar~em'vigore nos dois subseqüentes:
11 _ declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação'orçamentária e financeira com a lei orçamentaria anual e
compatlbili'dade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias
j

Conforme a legislação pertinente há o demonstrativo de Impacto Orçamentário
e Financeiro, contudo, cabe ao legislativo verificar se efetivamente existem os

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fona PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99.500.000. CARAZINHO - RS
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recursos para a despesa e principalmente se foram observados todos os requisitos
inseridos na Lei de Responsabilidade FiscaL

É a Orientaçao Técnica:

Carazinho, 26 de Maio de 2014.

NORTON LORENZI
Consultor Jurídico
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CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA E FINANÇAS

PARECER

cAMARA MUNICIPAL Df
VEREADORES Ilf CARAZIHHO

Projeto de Lei n° 049/14

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Contrata emergencial mente 02 (dois) Monitores para Atendimento
Educacional Especializado.

VOTO

o presente Projeto de Lei é viável conforme orientação técnica do lGAM e do
Jurídico desta Casa e nada a opor quanto aos aspectos orçamentários e financeiros.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 28 de maio de 2014

'?~otfvo..
PauÚ~odeMoura
Presidente e Relator

ver~;'l::ZlmC~e
Secretário

Orion Albuquerque
Membro
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E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITALDA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

PARECER

cAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZIHHO

Projeto de Lei n° 049/14

Autor: Executivo Municipal

Ementa: Contrata emergencialmente 02 (dois) Monitores para Atendimento
Educacional Especializado.

VOTO
o presente Projeto de Lei está apto a ser incluído na ordem do dia.

Sala de Reuniões Antônio Libório Bervian, 28 de maio de 2014
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PROCESSO N': 0,5\ O,?>S\ J. '1
NÃOSIM

João Malalda X
Anselmo Britzke X
Daniel Weber X
Eduardo Assis X
Erlei Vieira X
Estevão De Loreno X
Fernando Sant'Anna de Moraes X
Gian Pedroso X
Marcio Luiz Hoppen X
Orlon Albuquerque X
OUo A. Gerhardt Neto X
Paulino de Moura X
Rudinei Bombilla Presidente Presidente
TOTAL 12
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Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal:

E~TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

, p' -' '

Seaeill'ia ~ Administtõ,ãt,

( I J\JN ,"., ~

,~""l""''''' ...." -, RECEBlOA ",'/J 1\\'<\'_'l..

c.lMARAMUNIClPAL DE
VEREADORES DE ClRAZIItItO

Carazinho, 03 de junho de 2014

[Pre!¥~;;d;C;:?~'
ap 104/2014

Assunto: Aprovação de Projetos

Comunicamos a Vossa Excelência de que este Legislativo, em Reunião
Ordinária no dia 02/06/2014, votou os seguintes projetos de lei, oriundos desse Poder
Executivo, os quais relacionamos abaixo:

_ Projeto de Lei 029/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Altera a
rerlaçao do caput ~ inciso VI e acrescenta inciso XIV ao Art, 4" da Lei Municipal nO
7.272/10 que autonzou a realização de Convênio!='de Cooperação com o Estado do Rio
gl'an~e do Sul c com n.Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados
d~ RlO Grande do Sul, e a Celebração de Contrato de P-rograma com a Companhia
IDograndense de Saneamento - CORSAN. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 049114 de autoria do Executivo Municipal, o qual Contrata
emcrgencia~mente 02 (doia) Monitores para Atendimento Educacional Especializado.
(Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 055/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Inclui
metas nas Leis n° 7.681 . PPAJ2014l2017 e 7.700. LD0/20]4 e autoria abertura de
Crédito Especial no Orçamento de 2014. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 061114 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
concessão de auxílio financeiro a Agencia de Desenvolvimento Econômico e Social da
Região do Planalto Médio. ADES. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei 063(14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autori7.a
o Poder Executivo a locar imóvel físico para moradia, fornecer transporte e conceder
auxilio alimentação pecuniário aos médicos participantes do projetos Mais Médicos para
o Brasil. (Aprovado por unanimidade).

Projeto de Lei Complementar 004/14 de autoria do Execu;tivo
Municipal, o qual Dispõe sobre o parcelmaneto de débitos do Município .de. CarazInho
com seu Regime Pr6prio de Previdência Social. RPPS (Aprovado por unam mIdade).

Projeto de Lei Complementar 005/14 de autoria do Executivo
Municipal, o qual Dá nova redação aos artigos 195 e 222 da Lei Complementar nO
110/06. (Aprovado por unílnimidade).

>
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E;:;TADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
cllWU, MUtnÇ(PAL DE

ViRUOORES DECARAZJNKO

Projeto de Lei 037/14 de autorill do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial na QrçRmento de 2014, (Aprovado por 8 votos favorávei~ e

4 contrários).

Projeto de Lei 038/14 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autori7.a
abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2014. (Aprovado por 8 votos favoráveis e

4 contrários).

Projeto de Lei 039114 de autoria do Executivo Municipal, o qual Autoriza
abertura de Crédito Especial e Suplementar no Orçamento de 2014. (Aprovado por 8
votos favoráveis e 4 contrários).

Atenciosamente,

Ru inei Brombilla
Presidente

A Sua Ex~lência o Senhor
Renato Suas
Prefeitura Municipal de Carezinho
Carazinho, RS
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