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OI. nO 054/12 - GPC Carazinho, 28 de março de 2012.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Encaminha Projeto de Lei nO030/12
;-

Senhor Presidente:

Z 9 MAR 2012

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 030/12, desta

data, o qual Declara situação de emergência, autoriza a contratação emergencial de servidores para

trabalhar na SMEC e Saúde, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Prefeito em exercício.

••• J l-t

•••• \0;45

Z 9 MaR. 1011
SMEC/IMD

Justifica-se o pedido de Contratação Emergencial de cinco (05) professores para Edu-

cação Infantil devido ao fato de que no último Concurso Público, realizado no ano de 2010, não fo-

ram abertas vagas para os cargos de professor de Educação Infantil, pois havia banca destes profis-

sionais provinda do Concurso Público do ano de 2006, o qual foi prorrogado até outubro de 2010.

Com a necessidade de abertura de novas vagas na Rede Municipal de Ensino para

atender a demanda da Educação Infantil e cumprir uma determinação judicial, a qual estabelece que

até março do corrente ano todas as crianças em lista de espera nas EMEls devem ser matriculadas,

a contratação destes profissionais torna-se imprescindível para o atendimento desta demanda.

Também, a Secretaria da Saúde, necessita serventes para atuarem nos postos.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,



PROJETO DE LEI N° 030, 28 DE MARÇO DE 2012.

Declara situação de emergência, autoriza a
contratação emergencial de servidores para
trabalhar na SMECe Saúde.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Fede-
ral.

Art. 2° Autoriza o Poder Execútivo a contratar servidores, de acordo com a rela-
ção abaixo, em' caráter emergencial, remuneração equivalente a legislação pertinente, com
base no art. 250' e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servido-
res efetivos, para atuarem na rede municipal de ensino e na Secretaria da Saúde.
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Serventes
Professor de Educa ão Infantil

Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência peJo período de 06 (seis)
meses a contar da data de publicação desta lei, ou até que sejam nomeados os aprovados no
concurso público previsto para o ano de 2012.

Art.3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações orça-
mentárias próprias de 2012.

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

Gabinete do Preféito, 28 de março de 2012.

~
EXANDRE MO CIR CAPITÂNIO

Prefeito em exercicio

IMD



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadação

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro n° 075/2012

•
OBJETO: Aumento da despesa decorrente decorrente da contratação emergencial de 02
(dois) Serventes e 05 (cinco) Professores de Educação Infantil

Eu, SiLVIO JOS~ SCHNEIDER, ordenador de Despesas deste Municfpio, 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, 29 de Março de 2012.

JOS HNEIDER
Ordenador de Despesas



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/Z012
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O•• crlçllo da Sltuaçllo:
Aumento da despesa decommte dec0tT8nte da conttatação emergencial de 02 (dois) Serventes fi OS (cInco) Professores de

Educaçio Infantil
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Compensação prevista no exerciclo que entrar em vigor e nos dois subsequentes:
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Sllcretaria de Adminlstração'e Controle do Orçamento..•.-.

o objeto desta estimativa de Impacto nlo afeta 05 resultados nominal 8 primário, fixados. respectivamente, para o exercido
COlTUnte em: -

RESULTADO PRIMÁRIO PEVlsTo:I"Y!1o:&29;D00iOOr<;1



Estado do Rio Grande do Sul
I

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

Schu
nto 8 OrçamentoAgente de

Para Instruir 8 Declaração do Senhor Ordenador da Despesa.

Oata de Elaboração: .2910312012

o Impacto Orçamentárl~ atende ao disposto no arl/go 21 da LeI Complementar n' 101/2000,com prevlsio na LOA, LOO e PPA,
sendo...qUI seus efeitos reRetlrlo no exen:(c/o nnance/TO corrente 8 nos doIs subsequentes, res&8ltando-$e que SUB

Implementação possui saldos orçamentários suficientes. Entretanto, confonne Inciso 11, f 1, do alt. 59, alerto para o
comprometimento superior a 90% do limite máximo para gasto ssoa/.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle ~e Orçamento

Metodologia de Cálculo
Impacto Orçamentário e Financeiro nO 075/2012

INTRODUÇÃO

A Lei de. Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, dispõe que o ato que provoque
aumento de despesa de pessoal deve ser precedido de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercicio em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, também da
_declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias.

MOTIVAÇÃO DO IMPACTO

O aumento da despesa decorrente da contratação emergencial de 02 (dois) Serventes
e 05 (cinco) ProfeSsores de Educação Infantil, conforme cálculo demonstrado no quadro
- abaixo:

CARGO VAGAS SALARID- VALE INSALB. 1/3 13' OBRlG. TOTAl. TOTAl. TOTAl.

BASE AUMENT. FÉRIAS SALÁRIO PATR. UNITARlO MENSAl. PERlOOO

Sevente 2 623,70 218,8 ~124,74 26,60 80,61 208,94 1.158,66 2.317.33 13.903,97

ProfeSSOr de Educação Infantil 5 1.141,88 218,8 0.00 37,4 113,39 332,53 1.844.004 9.220.22 55.321,30

TOTAl. 7 1.765.58 437,64 . 124,74 54,02 194,00 541,47 3.002,71 11.637,64 69.226,27

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

A execução da despesa findará er(l 06 (seis) meses, sendo então, dispensada a
compensação prevista no art. 17, ~ 1° e ~ 2°: da i Responsabilidade Fiscal.

Para instruir a Declaração do Orden or e Despesa.

Carazinho, 29 de março de 2012.

SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento
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