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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 108/17 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/086/2017

Senhor Presidente:

Carazinho, 15 de maio de 2017.
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Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, proveniente dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente: recebido

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contendo as informações sfllicítadas

sobre as promoções de classe do Quadro do Magistério Municipal.

Atenciosamente,

DDV
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
~ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CU~TURA

OF. N° 061117/ADMlSMEC Carazinho, 18 de mai\) de 2017.
De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura I

Para: Prefeitura Municipal de Carazinho
alc: Milton Sclunitz

Prezado Senhor:

data atual.

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria, r~sposta ao

Pedido de Informação n° 086/2017 da Câmara Municipal de Vereadoresde Carazinhb.

a) São 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) servidores do quadro do magistério na
I

b) Professores pertencentes a cada classe do quadro do Magistério Municipal: Classe
I
IA - I59(cento e cinquenta e nove), Classe B - 75(setenta e cinco), Classe C - 63( sessenta e

três), Classe D - 61(sessenta e um) e Classe E -72(setenta e dois). I

,

c) Segue o número de promoções relativas ao quadro do magistério nos últimos cinco

anos, sendo dividida a metade da quantidade de cada classe aprovada em I lei para
merecimento e metade para antiguidade. Não sendo preenchida todas as vagas nos casos em

que os profissionais não alcançam os requisitos básicos.

~~-~--~-----~-----_.

~--~-----------
VAGAS ABERTAS---~~----~----~-

ANOILEI

2011 - Lei n° 7.702/13 60 vagas
20-12--L-e-inO7-.7-0-3/-13-~--.----- 90vag~-s-------~--I--
---------,----~--- _.__ ._- ~----~--~-~-
2013 - Lei n° 7.790/14 90vagas

---- -_.~ . .... ------~---'--
2014-Leino7.942/15 90vagas_~. __ ~~I_
~015 - Lei nO8.099/16 ---.---~ 90 vagas -.J
i2016~--L_-e_i~nO8.~211/1-7-._-_-_--~-~-_--_ ~'_ 72 vagas está em proc~sso~~_! _~~J

~---

d)Conforme informação do Agente de Planejamento Daniel Schu, a estimktiva do
valor previsto no orçamento é de R$ 451.919,12 no ano de 2017.

e) Número de vagas previstas 92.



f) A estimativa do custo para 2017 resultantes do Projeto de Lei nO048/17 é de R$

345.276,15 no ano de 2017, conforme agente do planejamento Daniel Schu.

g) Foi considerado 20% sobre o grupo do magistério totalizando 460 profissionais na
,

data de elaboração da LOA 2017 (437 professores, 09 orientadores e 14 supervisores).
I

Atualmente são 459 profissionais do Magistério, sendo, 436 Professores, 09

Orientadores e 14 Supervisores, dentre eles 74 não concorrem para promoções pot já estarem

na classe E, e 6 professores são do quadro do extinção INSS. Totalizando 379 profissionais

para concorrerem a promoção, calculando 20% deste número chegamos a ~5.8, o que

entendemos estar dentro da média, pois dos 379 profissionais restante temos que descontar os
I

promovidos no ano anterior que pontuam nas avaliações mas não concorrerem para a

promoção deste ano por estarem em intersticio.

Atenciosamente
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SANDRA VERONICA DA MAIA CrrOLIN
Secretária Municipal de Educação e Çultura
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