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Prefeitura Municipal
de Carazinho
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~G~mo.:,:;:.,~
8 Construindo

O Carazinho que não pára ~

Carazinho, 13 de fevereiro de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO015/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei na

015/12, desta data, o qual Extingue os cargos Oficial Administrativo "A" e "B", transferindo-os para

o cargo Oficial Administrativo, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Em função de legalidade, pois executam não apenas tarefas que envolvam
menor grau de responsabilidade ou trabalhos de auxiliares e sim realizam atividades de muita
complexidade, que vai de elaborar, interpretar a legislação geral ou especifica, elaborar relatórios,
redigir qualquer modalidade de expediente administrativo, secretariar reuniões e redigir atas, den-
tre outra, para suprir a demanda que aumenta diariamente, no atendimento ao grupo que auxiliar
tecnicamente as Secretarias.

A transferência dos cargos para o OFICIAL ADMINISTRATIVO, uma vez que,
exige o mesmo nivel de escolaridade, a mesma carga horária e demais exigências, devido que
quando da criação do referido cargo na Lei Municipal n° 7088/2009, com as mesmas atribuições,
ferindo os cargos Oficial Administrativo "A" e "B", e causando injustiça aos servidores das mencio-
nadas funções.

O envio deste projeto de lei tem como objetivo regularizar a lacuna criada a
época, uma vez que, vários cargos obtiveram equiparação salarial, entre eles: os cargos de Escri-
turário e Auxiliar de Escriturário, este primeiro foi alterado do padrão 5 para 7, mesmo padrão do
cargo Oficial Administrativo A, demonstrando assim, que se torna imprescindível a correção, uma
vez que o cargo de Escriturário esta classificado numa posição inferior na escala hierárquica do
QUADRO FUNCIONAL e que sempre esteve dois padrões a menos que o oficiaI.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.
Atenciosamente,

Prefeito.
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PROJETO DE LEI N.o 015, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2012.

Extingue os cargos Oficial Administra-
tivo "A" e "B", transferindo-os para o
cargo Oficial Administrativo.

Art. 1° Ficam extintos os cargos: Oficial Administrativo "A" e Oficial Admi-
nistrativo "B", transferindo-os para o cargo de Oficial Administrativo.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos extintos,
no artigo anterior serão as mesmas do cargo de Oficial Administrativo, constante da Lei
Municipal n.o7.088/09.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta
de dotação orçamentária própria de cada Secretaria em que os referidos servidores es-
tiverem lotados e os servidores aposentados ficam por conta do PREVICARAZINHO.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo seus
efeitos a partir de 1° de dezembro de 2011.

Gabinete do Prefeito, 13 de fevereiro de 2012.
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INSTiTUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
AVENIDA MAUÁ, N' 205 - CENTRO. FONElfAX: (54) 3329.1122/331.7240

E.man: prevI3@Carazlnho.re.gov.br CARAZINHO - RS CEPo99500-000

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimentoao disposto nos Arts. 15, 16, incisc I
e 17, da Lei Complementar 101/2000 considerando os dados:

I!JaIíCfclo . EaIíIICICkt 'ElUHCIflllO . EiBiclclo Eli8t1Cfclo
2011,. . ....;'.'2012,. 2Otl" 201t ••. .2Ot2" .2011"

0,07 0,74 0,73 9.969,20 129.599,60 135.431,58

0,077 0,74 0,73 9.96920 129.599,60 135.A31,58

lei01112/2011
. ,-,." ..

•... TotaI .
(10) OfIciai Administrativo

Poderf6rg1o: EXECUTlVOIPREVlCARAZlNHO
Ref.:Ree uaclrameiilD dos ca de Oficiai AdmlnlsbaUvo 010 contem lados na lei 7.45012011
, . ." lIIlpactD 0IÇllIilent6II0 ImpactolImmcebO

cID .
••• ~_~. Data .~.rt'

Obs.: O cálculo foi efetuado considerando reenquadramento apartir de Dezembro do ano de 2011, e conforme média para demonstração de
exerdcios seguintes. porém com previsAo permanente no Quadro de Funcionérios. O percentual apurado é relativo à receita total projetada
.p~~ fl~le'.C~~lclo 201\1 de R$ 14.716.868,64 e na 2Ot2 de R$: 17.638.381.00. 2013 R$18.620.285,3S.

~'.,,;'.<,j(- ~".J,"'tJ'}~:,:.r~r"j,~';-~lS",~,>,~ .. ,;,,>?""""''''~~~''\.+,.'ib-::'~<'.-'''_~'J>'1r~!''l''~.~: ..••~.'i~:'O';'" .•.~;:.,.~~<t'~l.••..~" .. ~-.:::~,.<;">T,<"""jÔ~~"""""';I' ~~,,~_ ~,~,>-ç,. i" ';J'->-~_~"_~;'''-_c:' I, 'i ,_,_.1'..-- ..•....
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DECLARAÇAo DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 11, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na LDO e Orçamento Anual de 2012 e de que serão
disponibilizados os recursos orçamentários e financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Depto. de Contabilidade, ~ara
pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exerclcio de 2011.

Carazinho, 21 de novembro de 2011.

•... -. '1' •

. )(:...c~J.Ji..\.r.:.L(j)..i'::
DioleríaMari Capitânia

Presidente do evicarazinho

~
Luciana Basso
CRC: 56.934
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadação

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro nO075/2011

Eu, ALVARO MOISÉS SANA, ordenador de Despesas deste Município, no
uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
recursos para a execuçãO da (s) ação (ões), cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documento.

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal.

Carazinho, 26 de outubro de 2011.

"-~ Alvaro Moisés S na
-Ora espesas

/



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
N°. 075/2011
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2,969,600,02 280.373,25
4.499.963,n i. -331.627,69
2.247.413.84 '. 651.254,93
3206,463,97:,_ -344,345,73
3.469.521,90" 339,644.89
2,813,140,1 ::. 54,822,88
2.315,370,80' , 466,976,66
2,544,757,26: . 929,706,43
.},930.861,34 -386,735,81
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SAUlO FINANCEIRODOEXERCCIOANTERJO ':f:,W-'i','1)185.7
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0001 :" LIVRE:
00200' MDE
. '0031"'::' FUNDES..
0040... PS

Janeiro
Fevereiro;
Março
Abril
~lo
Junho
Julho
.;gosto
Setsmbro
Outubro"
NovembW"
oGzembro'"
TOTA1\,\iN04UIO:~ o- ~.

•• ConsIdera apenas D.O.

000 ': 168.970
000 :74.855
O 00. ..2722 00

".:000 244,981
:~jD-;:~}.'I~"~.;,','f,:;j;;,~:l;'~C'ri,:~"t1i;t:ln;JUf~~~;'::.~ifir~;;::'~,i~:.;~~Ii,o';~:{)t';_:;:~R,ij,.:~~,~.} i)i'i;l,l'~~'t:;t" :~~J:~.1:SEtr

t:t':: -::i~ I

~W";,_ '-'if.t~:<il~; ,.... _ . - "" ,--~';;~=,;Gas105óom:::81,(LC 101,art.21)
Descrição da Situação:
Aumento da despesa decorrente do Projeto de Lei nO 148 de 26 de outubrO de 2011 é composto de altetaçio de padrões de
vários cargos, atrfbulçlo de noVOS valores 80s padr6es 01 e 02. atribuição de novos valores à alguns cargos do Grupo Técnico
Científico, a extlnçAo dos cargos de eat!JOS de OfIciai AdministratiVo <IA ti e "S", transferlndo-os para o cargo de OficJal
Administrativo e, por fim. alteração da eatT1shonria do cargo de Nutricionista
Aumento da Das ou Renúncia revista no exercício ue entrar em vi or e nos dois subse uentes:



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento
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216.700,12
.108.507,90
16,653,66
176,533,36
433.037,62
.137.243,49
265.374,42
235.817,58
102.345,42

'i~~~

-.; "

1.441.145,22 '
1.013.527,90
1.339.662,39 .
1.304.458,18
1.371.177,1
1.271.505,42
1.258.921,74
1.273.184,72
1.187.678,1,1,

553,251,01.
784,924,67 ,
466,066,37
4()2,519,89
539,422,16
418.791,51
485.449,44
590.748.51
471.84\!,~
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Julho
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento
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02.06.15.452.0302.2QZ;!.331901100ooo0. '1368 '
02.07.15.451.030W71:33190llQOOOO!!»OO 1172
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07,02.09.272.0152:225!!:33191130ooooM032056
07.01.09.272:0152.2254.3319113000000: 2001 '
07m.l0,301.0171"2287,33191l3OOoooo: 2014
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento
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RESULTADO NOMINAL pREVlSTo:1 .,2;383:863,00:1231,00RESULTADO PRIMÁRIo PEVlSTo:I.-'

o objeto desta 8$fImattva de Impacto não afeta os f'8SuttadO$ nominal e primárIO. f1xatJos. respectIVamente. para o exerckio

col'I'9nte em:

Pãgina4



, .",. -.t._,.,, " '~ ",.

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Data de Elaboraçiio: 2611012011

I u
Agente de Planejamento e Orçamento

o Impacto Orçamentário atende so disposto no artigo 21 da Co plementar nO 10112000,com prevlslo na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos reRetlrlo no exerciclo financeiro co nos subsequent8s, resssltancfo..se que sua Implementação

possui saldos Ot'Çtlmentárlos suficientes.
Para InstruIr a Declaraçao do Senhor Ordenador da Des

p~AttOiCÕil~p,msli\l1;tlf~f;:.' ~1l:.QV.--H'" '-~~~:iP.rl:f"~\\'t~~~~'~',,:~~~...-- -~'1:Z(!~:~Jf
!'odOrElcecúINii' '''i,' ','" , j " 43%' . "; , ' 47 16% 49

SClMQ;MOS";~~~~.;.1ili~~~'r,~~:'~"i~~,~~;~~:~.~'Wg,. ,~~lI;;.~~t,..' ""-.
POder'EXec:t!IhfQ ' "',' ,. 0'00

(JASTOS-.. AIS: . - ~~~ ";~~~~"I'~.~í~~,\~"~ •. ~,I,; ~~ '
'Pod""ExecutlvO ,,'::, .; ;, ',' i"',,i ' , '" ,46.209:64088 ,,,"49,726:
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