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O Camzi1ho que não pára

Of. nO 169/12 - GPC Carazinho, 14 de setembro de 2012.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO082/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o082/12, desta

data, o qual Declara situação de emergência e contrata emergencialmente 01 (um) monitor para a-
o \ ' • , • •

tendimento Educacional Especializado, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

SMEC/IMD

A contratação emergencial de profissional para monitoria do aluno Alan Henri-
que Heckler, 8 anos (deficiente físico), aluno do 3° ano da EMEF Presidente Getúlio Dornel-
les Vargas. O aluno Alan é uma criança especial, que requer atendimento individualizado e
especializado, com atendimento efetivo, levando em conta a necessidade da representação
da figura feminina (materna), já que o aluno perdeu a mãe na ocasião do parto, transferindo
os laços afetivos á monitora, a qual vem cuidando de Alan nesses 3 anos que o mesmo fre-
quenta a escola.

Conforme laudos médicos, Alan necessita de apoio para que realize as ativida-
des em sala de aula, pois o mesmo não possui mobilidade, necessitando de cuidados com a
higiene pessoal (usa fraldas), cuidados com a alimentação (necessita que se dê alimento na
boca e cuidar para que não se afogue) ede auxílio na locomoção (cadeirante).

A monitora atendeu o aluno nos primeiro dois anos de escola sendo contratada
como estagiária do CIEE, não podendo mais ter seu contrato renovado, segundo a legisla-
ção do Centro de Integração Empresa Escola, que prevê o máximo de dois anos, no ano
seguinte trabalhos em contrato emergencial o qual finda em 15 do corrente. Antecipamos
nossa preocupação com o atendimento deste aluno, pois sabemos que acontecimentos co-
mo este podem acarretar problemas emocionais e um bloqueio cognitivo, sendo que o mes-
mo está em pleno desenvolvimento em seu processo de aprendizagem.

Anex!lmos Demonstrativo de Impactq .orçamentário e Financeiro.
Ateri2iosamente, ' . ',' , , .
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PROJETO DE LEI N° 082, DE 14 DE SETEMBRO DE 2012.

Declara situação de emergência e contrata
emergencialmente 01 (um) Monitor para
Atendimento Educacional Especializado.

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

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar um profissional (monitor) da área de
Pedagogia para monitoria e higienização de aluno com deficiência na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Presidente Getúlio Dornelles Vargas, em caráter emergencial por cinco (5) meses,
prorrogável por mais seis meses, carga horária de 20 horas semanais, remuneração equivalente a
legislação pertinente, nível 2, com base no artigo 250 e ínciso 111 do art. 251 da Lei Complementar n°
07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

Art. 3° As Atribuições do cargo consta na Lei Municipal n° 7.409/2011.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta do orçamento de 2012 da
Secretaria Municipal de Educação e cultura - SMEC, na seguinte dotação:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0701 - MDE

070112.122.0231.2168 -Manutenção do Departamento de Educação
2552-6/3319004000000 - Contratação por Tempo Determinado

712-9/3319046000000 - Auxílio Alimentação
4998-0/3319113000000 - Obrigações Patronais

Art. 5° Esta lei entra vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de setembro de 2012.

SMEC/IMD
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICíPIO DE CARAZINHO-RS

Secretaria da Fazenda e Arrecadação

DECLARAÇÃO DO ORDENADO R DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro n° 175/2012

OBJETO: Aumento de Despesa decorrente de contratação emergencial de monitor pelo
período de 05 (cinco) meses para atuar na EMEF Getúlio Dornelles Vargas, conforme OF
nO434/12 da Secretaria de Educação.

Eu, SiLVIO JOSE SCHNEIDER,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, 14 de setembro de 2012.

O JOSE SC NEIDER
Ordenador de Despesas
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Relatório de Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro
N° 175/2012

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURAMUNICIPALDE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

"- _o.
PI:SA~_"_lii!'

'E "l,>;i,''''IMPACTO'l'¥'.
'ETlbA~I~~N»;NCEIRÔj;~7

Jánelro 276.410,63 260.997,72
Fevereiro 318.260,99 605.061,52

:~~~)~,U~J.:~~~i~J}i:.~~, :~..'~.":.~.~j...ee.:_'e~.-~.'..~~-.~e~:el.:...'~.~.:'r':':.:e:.I...~',:.'r,'.'~_,:.-...'L.~.',,'e:'.!,'~o,~,.e:1.~;:::~~:~:;!;."::.)L..~";:.._~..~,.,~I~,.;:,T-..:t ~::,~_~.~.. i: ~:~~::::~MáiÔ~k'~~,:~;.?~~.~:.!o._-;j~o oo<é~ 000 000 -l'T' 506.775,49 00" o 157.702,12
Junho 562.570,78 (122.588,68)
Julho 426.9n,24 129.946,37
Agôsto 652.650,33 (77.315,07)
Setembro ,;:,.;;,,:. ' .. ' i;~'f4~1~iP~7'81r;~3_6;' 1.472,60 _,0i.:,(&4/i9i/'2)
outubro < ~~" <~ ~" ....••.•%_~~~~fu1t~':5~i~'.~'3~11.472,60 .(9~.519~96J
No'(embro ' ,," .;l:--;/492.1,67i30. 'e , ;;::':;<;~.;r(~?:I!.F,3~ 1.472,60 e ' (97:122,66)
Dezembro ' .;kl~''''J!".:773:426 66'; . r,,:;t>?~;,~';"~587.817.36 1.47260 ;",'. _~c:'184:.1j6 69
TOTAI2'NO:ANO? .•'>i'jf~~:,'!~',~""~.903;'48890\ ~t~o~~<~i{(~;~~;-it!::'..:1:f;'-~~~;~<~'l't:.1~6:941:97 ""46; ,;!:>.~<: ' .. o'~, 5.890 . ,.:--c -~(,,,-': 44.373 96
..,ConsIdera apenas D.O.C.C.e despesas Já ordenadas;. SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR ' 30~821 69

APORTE FINANCEIRO "e,::","",_,:;C" .." •
SALDO FINAL ;C-ii#+:f>L l3.5522

G!~'!;~CO@jIll!!P~EN~S~A~'~A~'o1l:-1''''ã:'~P!!rev~ls~ã!2o:fd!ii.:fde~See~s~álj-njjbiJofiriS'i!!r~en!itó~e[!e!JP~.~'l'aii!!m~.,ª-o~F!iln~a!!in£!Ce!jlra~~Se~n!!d!!oiJd~is~!in~sa~d!!!a~s~ui!!a~c~o!!m!i£!~n!is~a~ã~o~::::J
Compensação prevista no exercício que entrar em vigor e nos dois subsequentes:

I.~ '.-~; ., ..;".. ~'~,iíI!,>iI.ll!~~"l:;;.M.p;.' O'.o[;?lMPAt:l'GY#O~~'\l'f,\~l':..~V~~i!í"'i*

I>iIoliMOTIVAÇÁO',?!iAGastos com'pessoal (le 101i:.rt;'21!
Descrição da Situação:
Aumento de Despesa decorrente de contratação emergencial de monitor pelo período de 05 (cinco) meses para atuar na EMEF
Getúlio Dornelles Vargas, conforme OF n'" 434/12 da Secretaria de Educaçáo.



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento
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o objeto desta estimativa de Impacto nãó afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exercício

corrente em:

RESULTAOO PRIMÁRIO PEVISTO:I, ,,(10:629:900,00);, RESULTADO NOMINALPREVISTO:! 4,915,373,00

" ;,51;1$;653'28'''''' ""'í~30241i907'12~",
57.769,65328 '63.241,90712

PERCENTUAItDO.COMPROMETtMENTO:ATOAl.;;;,~ •••••HjL ,',: '1"_:1'1'10/";0,/,,' "'""",4$50'lO~,''''';:' ',";</"4153%" """ "
PodefEXecutM> , ."'. .-" . , 4514% 4650% 4753%

COMPROME'IlMENTO'ATUAll'DE'GA:SWS\COM:PESSOAl!
, PódétEXeéU1Iveí"'" "i'", ".

'50

GAST05';TOTAIS'f'ROOETADOS"'-,i~~"j,m:'iii,~~l' ,j"', ;"t~51;295J181'!"i #,57.'171:12588''"''''';''t%63:24U07'12t''.
:".Poder EXe,,"!;"'" __",,' ',,', ,;",:" ;:,::,t.,,~' . "-•., I,' 51,295,18129 57.771:12588 63.241.90712

I I

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar nO 10112000. com previsão na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos refletirão no exen:fclo financeiro conente, ressaltando-se que sua implementação possui safdos
orçamentários suficiente

J
desde que sejam tomadas providências no sentido de preservar o equilíbrio orçamentário e

financeiro. apontadas no Memo. n° 04V2012 encaminhado ao Se "r Prefeito Municipal. Em caso de renovação, conforme art.

50 do PL
J
deverá ser elaborado novo Impacto.

Para Instruir aDeclaração ~o Senhor Ordenador da ~s~sa.

Data de Elaboração: 14/09/2012

Schu
Agente de Planejamento e Orçamento
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