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Governo Municipal

Construindo

Carazinho Para Todoa

Excelentissima Senhora,
Ver. Sandra Citolin,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o
074/11, desta data, 0 qual Altera 0 padrao dos cargos de Motorista e Operador de
Maquinas, para apreciac;ao sob Regime de Urg€mcia.

Encaminhamos 0 presente Projeto de Lei, levando em conta as seguintes
considerac;oes:

1 - 0 aumento concedido visa primeiramente corrigir as distorc;oes salariais
dos cargos de Motorista e de Operador de Maquinas em relac;ao aos valores pagos na
iniciativa privada. Atualmente no quadro dos servidores do Municipio os Motoristas estao
no padrao 4 e os Operadores de Maquina no padrao 5, com os salarios de R$ 745,79 e R$
839,02, respectivamente. Na iniciativa privada os vencimentos de ambos giram em tome
de R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00 para iniciantes.

2 - Outro fato importante diz respeito a aproximac;ao do padrao que
inicialmente estes cargos pertenciam. Desde a criac;ao dos mesmos, os Motoristas
pertenciam ao padrao 06 e os Operadores ao 07.

3 - Devemos destacar que esses reajustes eram reivindicac;oes antigas de
nossos servidores, pois os vencimentos de ambos os cargos nao condizem com ao alto
grau de responsabilidade a eles inerentes.

Na certeza de estarmos buscando uma forma de garantir a qualidade dos
servic;os prestados a nossa comunidade, com a valorizac;ao dos profissionais, justificamos
o presente encaminhamento.

Anexamos Demonstrativo de Impacto On;amentario e Financeiro .
.....,;



DATA DA ELABORAG 0 DA ESTIMATIVA DE IMPACTO:
EXERCiclO EM QUE A M;Ao ENTHARJ\ EM VIGOR:

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE : G

---- 30/05..~/1_1~~ ~_~_
. 2011

--f\iO:=e 002 I
CAR~NHO,RS . -_

Gastos previstos no exercicio que entrar em vigor e nos dois
sUbsequentes

2011 2012 2.013

__23.407,25 ~~2,86 __ 7~419,50
9. 4 28873,:3.~ 30.317,00
7.29 0 22.976,73 24.125,56

~9,867,59 125.582,92 _1~1.862,06

Motiva<;ao do impaeto - Legenda _
1 - Cria<;ao,expansao ou aperiei<;oamento de a<;aogovernamental (lC 101, art. 16)

2 - Despesas Obrigat6rias de Canlter Continuado (LC 101, art. 17)
3 - Renlineia de ReGeita (LC 101, art. 14)
4 - Reconhecimento ou conflssao de divida (LC 101, art. 29, §1')
5 - Beneficios da Se9uridade Social (LC 101, art. 24)
6 - Gastos com pessoal (LC 101, art. 21)

1 - Aumento permanente de ReGeita
2 - Redu<;aoPermanente de Despesas
3 - Aproveitamento da margem de expansao da D.O.C.C.

4 - A despesa nao se enquadra no GonGeitode D.O.C.C. ou pessoal, sendo dispensados
as mecanismos de compensayao

FONTE
0001 - LIVRE
0020- MDE-----
0040 - ASPS
TOTAL

Compensa<;i1o prevista 110 exercicio que entrar em vigor e nos
dois subsequentes----_.~-_..

2011 2012 2013
23.407,25. __ 73.732,86 __ 77.419,50

_9_.166,14 28.873;33 30.317,00
_ 7.294,20 22976,73 __ 24.:.11.5,56

~9.867,59 125.582,92 --.-!!1.862,06

___ -8720?,~8 0,00 0,00

1).238249,80 _ 7.043.570,00 ~~124410"02

~2c041,82.~ 704357q,22_~13.4410,00

9.1<36,14 ~873,33 _.~O

__ ._ 9.166,14 28873,~ 30.317,00

0,00

Despesas
Aumento de
Medidas

Saldo do exercicio anterior
Receitas ~ss~--------'---'--'-----

Despesas - pagas e compromissadas
Au;;;er;tOCiedes;;esaoure;:;c;;;CJaciereceita--------------
Medidas comp_e..n.s_a_to_·r_ia_s . _
Saldo final

__ -]06.218,52 0,00 0,00

__ 92E3.tiJ74,10 104:3,5735,00 ~:285,00

~:661.955,58 10435.735,00 ..J..1.c839.085,00

.__ 7294,20. __ 22.976,73 ..__ 24.125,56

7.294,20 ._~76,73 24.125,56

__ 0,9:2 0,00 __ 0_,02

Trata-se de Impacto Financeiro para dOlncElssao de aumento
destaca-se qUEJas medidas compensat6rias equivalem 0
financeiro ao final do exercicio.

de maquinas. Sob o.aspecto financeiro,
nao causarao um impacto negativo no saldo

Meta de resullado primario prevista no anexo de metas fiscais
Impacto da(s) ayao (oes) sobre as despesas fiscais 39.867,59

!.rn~~o do (s) mecanisme (s) de compensayao I~$ 39.867,59 _

Resultado primario com 0 impacto das ayoes __ . ~ 23~ _
Resultado nominal previsto _ -R$ 2.383.863.~,O_O _

Aumento da Divida Consolidada Liguida e Passivos reconhecidos __ R$ 0,00. _

Aumento das disponibilidades Financeiras (Liguidas) __R_$_O_,O_O ._. _

Resulta,~o nominal ~~P6Sa a9
ao

~revista '::; 'FlARE<;1];;R $O!?RE A$'IVI~t(ASFIS8AI$ , :...-R_~~,O~,_. ~~

o objeto desta estimativa de impacto nilo afetam os resultados nominal e p~i;;;fuio~~'-' -_-=-=_" __ . -'.:: ..::..:.. ..-



(1 ) Receita Corrente Liquida Prevista
(2) Comprometlmento atual de gastos com pessoal

Poder Executivor __ 4_7_,_67_'_Y'_

Poder Executivo 39.868

(5) Gastos Totals Projetados com
o aumento proposto.(= 2 + 4)

Poder Executivo

(5) Percentual projetado em rela<;:8o a
Receita Corrente Uquida (= 5/1)*100

o Impacto Or\;amentario atende ao disposto no artigo 21 da Lei Complementar n° 101/2000, com previsao na LOO e P , do que seus
efeitos refletirao neste exercfcio financeiro e nos dois subsequentes, ressaltando-se que sua implementa\;ao nao reflelira sobrH saldos
or\;amentarios nas dota\;oes.
Para instruir <~Declara<;ao ~ Senhor _Ordenador da Oespesa, em 30 de maio de 2011.



Sana, Ordenador de Despesas deste Municipio, no uso de minhas atribui90es legais, em cumprimento as determina96es
de Responsabilidade Fiscal), e a vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execu9ao da(s) a9ao(oes),

en(~ontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento.

a execu9ao da(s) a9ao(oes) acima referida(s) nao contraria(m)nenh~ntdrsPositivo legal, notadamente da Constitui9aO Federal,
e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilid?gel"isci\1 e Resolu90es do Senado Federal.
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Metodologia de calculo para aumento de padrao ana de 2011
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Metodologia de calculo para aumento de padrao ana de 2012
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/
Altera 0 padrao dos cargos de Motorista e
Operador de Maquinas.

Art. 1° Ficam alterados os Padroes dos Cargos de Motorista e Operador
de Maquinas, do Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio para os padr6es 5 e 6,
respectivamente.

Paragrafo Unico. As atribuic;oes e responsabilidades pertinentes aos
cargos alterados neste artigo estao descritas na Lei Municipal n.o 7.088/09 e suas
alterac;oes.

Art. 2° As despesas decorrentes da execuc;ao desta Lei, correrao a
conta de dotac;ao orc;amentaria propria de cada Secreta ria em que os referidos
servidores estiverem lotados.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicac;ao, exercendo
seus efeitos a partir de 1° de setembro de 2011.


