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Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 044/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

n.o 044/11, desta data, o qual Inclui meta, declara situação de emergência, autoriza a

contratação emergencial e abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2011, para a-

preciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Prefeito.

CArM.R.~ MUNICI"ilLDE GARAZINHO
PROT9cOlO 9ERAl
N.~b.:fI~1

Justificamos o presente Projeto de Lei, em função de que o Municí-

pio está gastando em demasia (em torno de R$70.000,00) com a contratação de em-

presa para prestar esse tipo de serviço, ou seja, a limpeza das ruas e logradouros e

com as pinturas de cordões.

Para o cargo de operário não houve concurso, pois havia o de 2006,

que venceu em 2010, e com isso, necessitamos contratar em emergência, onde gasta-

remos muito menos (por volta de R$ 20.000,00).

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

IMO



PROJETO DE LEI N° 044, 18 DE MARÇO DE 2011.

Inclui meta, declara situação de emergên-
cia, autoriza a contratação emergencial e
abertura de Crédito Especial no Orçamen-
to de 2011.

Art. 1° Fica incluída no Anexo de Programas, Metas e Objetivos das Leis
Municipais n"7.017/09 - PPA e 7.246/10 - LDO 2011, no ór9ão, unidade, função, sub-
função e programa orçamentários, com a classificação, especificação, valor e recursos
descritos nesta Lei, a seguinte meta:

a) Órgão: 02 - Gabinele do Prefeilo; Unidade: 06 - Departamento Municipal
de Limpeza Urbana; Função: 15 - Urbanismo; Sub-função: 452 - Serviços Urbanos;
Programa: 0302 - Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana; Ação: Manutenção do Setor
de Limpeza Pública; Meta: Contratar pessoas para serviços de capina, limpeza e varrição
de ruas e avenidas da cidade; Recursos: Próprios/Convênios; Valor: R$ 204.045,10.

Art. 2° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessi-
dade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constitu-
ição Federal.

Art. 3° Autoriza o Poder Executivo a contratar vinte (20) servidores, cargo
operário, em caráter emergencial por seis (06) meses, prorrogável por igual período, com
base na Lei Complementar n° 07/90, com remuneração e horário equivalente a legislação
pertinente.

Art. 4° Para cobrir as despesas criadas por esta Lei fica autorizado à abertu-
ra de Crédito Especial no orçamento do corrente exercício, no valor total de duzentos e
quatro mil, quarenta e cinco reais e dez centos (R$ 204.045,10), sob a seguinte classifica-
ção:

02 - GABINETE DO PREFEITO
0206 - Departamento Municipal de Limpeza Urbana

0206.1545203022.072 - Manutenção do Setor de Limpeza Pública
XXXX/331900400000000 - Contratação por tempo determinado...... .R$ 204.045,00

Objetivo: compreende a remuneração e encargos socíais dos servidores contratados por
tempo determinado, prestarem serviços junto ao Departamento Municipal de Limpeza Ur-
bana.

Art. 5° Servirá de cobertura para a inclusão de meta e a abertura de Crédito
Especial, autorizado pelos artigos anteriores, a redução de saldo das seguintes dotações:

02 - GABINETE DO PREFEITO
0206 - Departamento Municipal de Limpeza Urbana /:' / /

0206.154520302.2072 - Manutenção do Setor de Limpeza Pública WV[



2

1251/333903900000000 - Outros serviços de terceiro-PJ .R$ 204.045,00

Art.6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de março de 2011. ./

IMD
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL N° 2 ANO: 2011
PREFEITURA MUNICIPAL DE. CARAZINHO
Ducrição da Situação: Despesa ,,,ferente a contratllçao de 20 operário em car!te, emergencial, pelo penada de Ei meses prorrogável por ;qual
per/odo,

A,~MonVAAO'E,CQMPENSAAO~=,:,,.;.~~
Motiva ãodo im elo informar" códi ,,</. le endaabaixo

•
Mollvaçào do impacto. Legenda
1- Cri',ão. e><panção ou .~iç.oamenlo deação govemamenj.1 [LC101, art 16)

2 - 00''''',"' Obrigaló,;". de Car.!.ter Con~nUMO (LC :01, .,i. 17)
J. Renúnda de R.ceIT' (lC lDl. M. 14)

4. Reconl>eeimenl<>ou oofllissao Oe divida (lC 101, art, 29, ~1.)

s. a""e!jcioo da Segundod. Social (lC 101. 3rt. 24)

6 • Ge.l<>. oom oe.ooal IlC 101, art. 21)

FONTE ,
Fonte de Recurso

Livre

Fonte especifioa
(descocão

2011
-'204'045; lO

Legenda;
,ecurso ~vre;
MOE:
FUNDES:
ASPS.

2012

66.'015,03'
2013

,~
m~

31 =
40=

rffi,,~'.~M;'~';..~A:.':"~M:O~';':E~';';O:M~'~';M:'"A'"AO'O(.••.OiTii•.•.ii,.•iii••,_••..••••••.••õi••••.'@l.;'~.~l,!o~,I,IE~~.j.:;.",[.~.';.:.~l'~!:jli~.~.~~~~.~'!;~~!'f~.:...:=~~'!o!'~'~~
DAu",,""'o<nno_t<do """"''''' ,.. LlVRE ,204.045 ..10 68:015,03'o Re<luç,jo peml3no"'" do d",,,,,,,,,,
O """'veitamentodomo~ <IooxpanYcdo,O.O.C.C Valor devidamente comoensado, não imoaclando as melas fiscais.

O A "",peso """ •• enQ•• d•• O" rnocE'ta <lo"OS"'" o~.t<iri. "" ",cá"" "",,(;.,"""'". ou pesso.ll, ,en:Io d~l'O"sado< os mo<ac.~_ "" co"""",>Çlo l

1.~IMPACTO!F.II>lANCEIRO<.(••,M'~...;z:;:-.,.,""--,--',-,,,.~ ~~~,~"""'"
EST'''ATI\IAOESALOOSFI>lANCElROS~OR fO~Te oe ~ECURSO'

o.•
0.00

000

0.00

O.
o.•

o.
0,00o.

'00
o.
000

'O"
.."6"7.<'0,~

,.,4 •. 6"'.1.",00

' •.,,",:l~.'a
0,00

o.•
.1,""7.''10.68

'0,,_,' •., :r'.

0.00
O.
0.00

o,ao
0.00

O.

o.
0.00

O.

0.00
0.00

O.

.~'..

0.00 0,00
0,00 0,00
D,"" D.OO

.,.---' ~~-',. .. 7:"1
.,'. ic' ~

.--, .. :-.~~:

-~.,..

D,OO

0.00

O.OD

0.00

0.00

o.

,,'O
000

000

.....

, .'

0.00
0.00

0,00
<õif.'.D!,,;;;;i05iil6t;:~'''ii,.,,"ii'';''L., .. $i.

o.•
O ••

o.
-.:::d'l81z1I1lo" .::<;:;,,-"'.~.'.~e:!'

'.1' '012
':-.~ _,~,"",-,:;,,;, .. _.,.....,..e..~l

..•~$:2'l7,el .'."~1:420.6S
,1,><U37M 4"52t,,(Q~OO
JU4"OS',1' 4"521,m.oo
~4 "'5,'0 ea 0'5M
2"'.045.10 G8.0t5,6l

.1.691.420,"" .1.891.<20,0'
..F"" .. ~~~ •••. :".:~'-;;""'".,""';:;";:"~"<;:.'- ,.". ",,"-,
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Saldo do exercício anleoor
R""eítas In re",os
Des esas _ a as e COm romissa<!as
Aumento de de. sa ou renunc;a de rece~a
Medidas com ensalórias
Saldo till<ll
F"nlea02I)MDE~~~-:;;,--:'; " ..
Saldo dO exercício anterior
Receitas (in res.os
Despesas _ a as e com romissadaG
Aumet110 de des esa ou renúncia de receita
MedidaG compensatórias
Saldo tinal
FonI8,'1)03-1,",F:UNDES-«.-~,,"
Saldo do exercício anteri",
Receitas in resso.
De. esas a as e com rolr.lssadas
Aumento de des sa ou renúncia de receita
Medidas com ensatária5
Saldo finei
Fonle'l)iJ40L.ASPSE.::: .~~-".
Saldo do exercício anlerior
Receita. ín ressos
Despesas as e com romissadas
Aumenlo de des sa ou reltÚm:;a de receita
Medida5 com eMalórias
Saldo final
Fonte.(0050'RPP.S:~*
Saldo do exercicio anterior
Ra-c"itas i ressos
Des.as a. e com romi$sadas
Aumento de des "sa ou renúncia de receita
Me<fidas com ensalórias
Saldo final
Forite:es ecif]ca;:;;.ih __ .~
Saldo do exercício anterior
Receitas in re.sos
De.pesas a as e comoromissadas
Aumento de des esa ou renuncia de receita
Medidas com ensalárias
Saldo final

~;il'>6-:?,-,o~'j'~~~~oii-.;.~~r'<-' ..PARECER'SOBREO"IMPACTOi"!NANCEIRO""";~.,h-:<!"'~,""'~~'~
Com/orme estimati~a do saldo finançeiro O Poder Executivo de~erâ fazer uma.reduçao na despesa do Recurso Livre no ~alor de RS
1.697,420,68. Para obter O equilfbrio financeiro do recurso.



~OM~~TI81~IO.AOE.'.Ç_ClM:Q.ffE:i.!iQ.O'EJ,..oA~JrtlP.P.<(>:r:0~ºRÇAMEN.T;RIO
A. COMPATIBiliDADE COM PLANO PLURIANUAL

Pl."" f'lurian",,1 confo""", o '",>",nto progOJ"" __ ",..,"'1:
Programa'

ObjelrvoJ
Ação: !.:-.

'. . , '

.':

Projel0 de Lei para inclusão no PPAI044/2011

B • COMPATIBILIDADE COM A lEI DEDIRETRIZESORÇAMENTARIAS

o A >Çl!o est<i ",eviSta na 1OO 00 "".cOdo, confom1. conslil "" a ••••• "" l-II<il> • p,.,nooo."
Programa:
Objetfvo:

Ação:

Projeto de Lei para inclusão na LDOlo44/2011

C • COMPATIBILIDADE COM A lEI 00 ORÇAMENTO

Elemenlo(sl de despesa:
Fon1e de recu,"o:

Saldo Alual:

Pro'eto de Lei eulonzaUllo do cré<!ito adicional nO: 04412011 "_<';
l1GJrtlp'~C:,T.O.SP8I'lE:~~lMETAS:.F.ISCAIS,'-_•• ~ü ti'.... 'Me ..•• !lb••. h b

Meta de resultado primário prevista no anexo de metas r.sc:ais

Impacto da(s) ação (ões) sobre as despesas fiscais

Impacto do (s) mecanismo (s) de compensação
Aumento das receitas fiscais e/ou redução das despesas fiscais
Resultado primário com o impacto das ações
Resultado nominal previsto
Aumento da Divida Consolidada Uquida e Passivos reconhecidos
Aumento das disponibilidades F;nanceiras (liquidas)
Resultado Nominal a~ós a ar-"o revista

204,045,10
231,00

.2383863:00
-. '0:00' .'

, 0,00'

-2.383,863,00

'Wiõ-" '- ,..:;:._,' '!.... ..,..."..:_.:.~::.:a:e$.~'PARECERSOBREAS;METAS,FISCAIS~-
Confonne an::llisenão af~tar::l o r,,'sullado da.s,Métas Fiscais inicialmerite prójelãdona!-DO _2011.

,
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2011 2012 2013
87.267.698,621 92.137.272,971- 102.434:194;601

4,~.1~~,B5~,e61', ":I513.:~,;B41~' S3_;070,~2B;6~ I

50,54%1 52,65%1 51,81%1
0,00% 0.00% 0,00%

',204,~,j~l . '~;01~:03t '
" . ,

44.397.897,7gl 48.581.959.8bl 53,070.728'~1

50,88% 5273% 51.81%
#DIVIDI #DIVIDI #DIVID!

Poder Execullvo
Poder Legislativo

Poder Executivo! .'
Poder legISlaltvol:::::::::::::::

Poder ExecuUvol'
Poder leg;sla~vol:'::::::::::::::

(3)percentlJal de comprometimento atual de gaslos com pessoal
Poder ExecUtiVOI

Poder legtslativo::::::::::::::: _
(4) Acréscimo nos gastos

Poder Executivo
Poder legislativo

(5) Perc""tual projetado em ~açAo à
Recerta CO..-er1le liquida (= 511)"100

IV~,tIMITES
A) PESSOAL

(5) Gastos Tolais Projetados COm
o aumento proposto.(~ 2 + 4)

(1) Receita Correnle Liquida Prevista
(2) Comprometimento atual de gastos com pessoal

~";.~.~~"~."'•• iji"!iiiiii •••~ •• ~ •••• ~"~A.,'~'jÇ""'~.:.j"Oj .•'R',:'j,O:..:!:lJj'M;;;;"B'~.jo~'"."'R~oª"'illm'A'M~'jNõOg;"'OjO~M""''~"~'~O~~A~~~.'''-••~.•. ~~~;;~', ••.';;Fimm!'"'"~"'i~.~i•.""""i;.1
Conforme:demonstradoac'ima, 'o percentual de P-"$i;oal'proj~tado com.o ac"rés'Cimo'dê ga"tos .fica,em 50,88%. sobrea,Rl!'Ceita
Correnie'Uquida. Percentual.que se aproxima'do prudénClal'que é de 51;30%: COnforme Parágrafoiúnico:i:!õàri: 22'da.tRF.

8) ENDIVIDAMENTO
2011 I 2012 2013

(1) Re.:eita Corrente Liquida Previsla ':87.267,698:621, ' 92.137,272:97 . 102:434,194,60
(2) Divida Consolidada Liquida Prevista .3.403,863,00 4:027,634.00 -5,747,002;00
(3) PercMtual alual em relação;i Receita Corrente liquida (= 21 1)"100 _3.90% --4.37% -5.61%
(4) Aumento da Divida Consolidada LIquida - - -(5) Dívida Consolidada Lioulda com o aumento proposto,(~ 2 + 4)

-3.403.863,00 ...l.O27.63400 _5.747.002.00
(5) Percentual projetado da DCl, com o aumento proposto, em relação à
Receila Co..-ente Liquida (~ 5/1)'100

.3,90% -4,37% .5,61%

_ií'iflFiiS4íAA¥ "Kii'e-"-"g .•••••••.~_.,_,_~_,_,!~é --'T- Ê,,. 5 5'7'irT'~~ç'
Conforme.anilllse donesu!tados,. em lermos g;;rals,na~:'contraiiarié~hum: ilisposlti~oteg;,,!f1'iP',~~ta~tó;?' p.~i'I~rExe,c"tiv?rd~~é~,reiluz~ ~a, :,-
despesanore.:ursoüvrepara,obtefo,equll,tin.o.tln~~~.~"C). -"/"" "~,.-'-,\' ..••• - .~~~' ":C." \:>i"}.' l::',,~
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José Moisés,Marcondes .H' '.-, Ordenador de Despesas deste Município,
no uso de minhas atribuições legais, em cumprimente as ceterminaç5es da LC 101 , 2,000 (Le; de Responsabilidade
Fiscal). e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução da (s) ação (ôes),
eujo estudo encontra.se evidenciado no esludo anexo a este documento

Dec!aro, que a execução dais) ação(6es) acima referida (s) nào contraria(m) nenhum dispositivo legal, notadamente da
Constituiçào Federal, da Lei Orgânica Municipal e cemais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal
e Resoluções do Senado Federa'_

Município de' Cara~inho

Ordenador de Despesa'
Ass'
José J\i1oisês'Marcooes'. Secretário Munidp<lldaFazenda
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINI-IO

Metodologia de cálculo para contratação de operários para 2011

--

-- Salana Mensal Abril a De~elTlbro Insalubridade 13' Salário Férias I INSS 22% Vale aliment TOTAL- -perário
vinte) 10900,00 R$ 98,100,00 R$19.186,ZO R$ 9.773,85 R$ 13,031,80 R$140.091,85 R$ 27.953,25 R$168.045,10 R$ 36,000,00 R$ 204.045,10

o
(

Metodologia de cálculo para contratação de operários para 2012

Ja,miro a Msrç,=,-
--~~;~imBntL TOTA~-=-=-
R$ 12,000,00 I R$ 68.015.,Q3._-IR$ 56.015.0~

%

7,75

- ---.
Insalubridade 13" Seliltío Féli,," INSS 22

R$ 6.3%,40 R$ 3.257,95. R$ '1,343,83 R$ 46.697,28 R$ 9.31

,-------- ~.
1 __ , -. __ .. __ ~~larioMensal

IOperárlo

ltV~l~ __ ~ íO_~.9~O~O,~OO,---,~R$~32.700,OO

Total R$ 272.050,13

; /<\, ----} Itt .-<
~a~e {Ur~~ockenbach

T ecnico em Contabilidade
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