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af. nO 117/15 - GPC Cafazinho, 06 de abril de 2015.

Excelentrssimo Senhor,

Ver, Paulino de Moura,

Presidente da Cêmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 041/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,o 041/15, desta

data, que Contrata emergencialmente Agentes de Combate às Endemias, para apreciação sob Regime

de Urgência.

Exposição de Motivos:

A contratação emergencial de 11 (onze) Agentes de Combate às Endemias pelo periodo

de 60 dias, prorrogável por igual período, surge frente a necessidade de fortalecer o combate aos focos

positivos do mosquito Aedes aegypti no Município.

Destacamos que o Município encontra-se em situação de alerta epidemiológico,

conforme Decreto Executivo n° 031/15, diante da confirmaçêo de 03 casos de dengue autóctones,

contando com um número de agentes reduzido para atuaçêo em campo no controle vetorial da doença,

além do risco de disseminação para vários bairros da cidade.

Ainda, até a data de 28/03/2015, foram notificados 742 casos de dengue e confirmados

123 casos no Estado do Rio Grande do Sul, sendo 90 autóctones, estando incluso o Município de

Carazinho.

Quanto a estratificação entomo-epidemiológica dos municípios, Carazinho apresenta

status de Município Infestado, tendo apresentado [ndice de Infestação Predial (IIP) de 3.5 no

Levantamento Rápido de Indice para Aedes aegypti (L1RAa), realizado no mês de janeiro, com

55,

Atenciosamente,

determinação de risco médio para a ocorrência de casos de Dengue.

Assim, necessitamos a apreciaçêo sob regime de urgência, priorizando medidas técnicas

e administrativas direcionadas ao controle do mosquito transmissor e ao manejo de casos da doença no

Município de Carazinho.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Finançei~.
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PROJETO DE LEI N' 041, DE 06 DE ABRIL DE 2015.

Contrata emergencialmente Agentes de
Combate às Endemias.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, com base no art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal, 11 (onze) Agentes de Combate às Endemias, em
caráter emergencial pelo período de 60 (sessenta) dias, prorrogável por igual período,
remuneração, atribuições e carga horária equivalentes a legislação pertinente, com base
no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar n' 07/90, do Quadro dos
Servidores Efetivos, para prestar serviços junto à Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao emprego público
de Agente de Combate às Endemias estão descritas na Lei Municipal n,o 7.121/10 e
suas alterações.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento
da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015.

REN SÜSS
Prefeito
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I~ela de resultado primáno prevista no anexo de metas fiscais

Impacto dais) aeão (Oas) sobre as desPesas fiscais
Impacto do (s) mecarlismo (5) de compensa~ao
Aumento das rece,tas fiscais eJou redução d<!s despesas fiscais
Resultado primàno com o impacto das açOes
ResultadO nominal previsto
Aumento da Dívida Consolidada liQuida e Passivos reconhecidos
Aumento das disponibilidades Financeiras (liQuidas)
ResultadoNominal a a arJio nrevista

PARECER SOBRE AS METAS rISCAIS

-e.790.770,OO

529129

35.291.29
.6.790.770.00
4.003.123,23

0,00
0,00

4,003.123,23

\1 ) Re<:eJla Corrente Liquida Prevista
(2) Comprometimento atual de geSloscom penoel

IV.UMITES
AlPESSOAL

Poder Executivo
Poder Legislativol

(3)Percenlual de comprometimento atual de gastos com penoal
Poder Executivol
Poder Legislativo

2015
142.807.080,00 I

67.718.263.111

47,42%1
0,00%

2016

000%1
0.00%

2017

Poder Executivo
Poder Legi$lativo

(5)P"""",lual projetado em ~o ã ReeeI'" Corrente Liquida (~5/1)'loo

(4) Acréscrmo nos gaslo.

(5) Gasto' Totllis Projetlldos rom

Poder Executill0l
Poder Legislativo

o aumento proposto,(~ 2 + 4)

35,291.291

PARECER SOBRE O UMITE DE ENDMPAM~ COM PESSOAL-
Conforme demonstrado aelma, o percentual de pessoal projetado com o acréscimo de gastos fil;a em 47,44% sobre a Receita
Corrente Liquida. Percentual que se aproxima do prudênclal que é de 51,30'1•. Confo0116ParágrafO Unlço do art. 22 da LRF.

r ARECER soaRE o u.tllrrE DE: ENOIVlOAMENTO
Conforme demonstrÍldop.;,;ma, encontra-se enllO d~! limites legais.
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Marilel Fatimà LII{ger Previatlí 1_
Contadora '. í ~

';i~ ,;no uso de ml~ alnbuiçõ\Js legaiS, em cumpnmento as
deterrmnaçõe~d LC 101/2bOO( Lei de Responsabilidade Fiscal) e a
vista de refend~f's\lmatlv;; d!" Ir;npacto DECLARO ex,~t r recursos
cUJoestudo en~n!ra se eVld~nFado no estudo anexo a este documento

Const,tulção Flral da Lei ~ãnlca MuniCipale demaiS leiSem VigOr em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal
e Resoluções do Senado Federal,

MuniCIPio~ carazm~r.t\ (~.

Ordenad~rdk Despes;\: • I '
Ass,: 1~/..",..•.1f-, ,.ci(;.,. '(:/ :,.).
Fernanda Ci. <ia Gás -"
5ecret!rio MunICIpalda Saúde - em ExercIdo
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