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Carazinho, 27 de novembro de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO094/12

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

094/12, desta data, o qual Altera padrão dos cargos Oficial Administrativo "A" e "8", para apre-

ciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

O Governo Municipal apresenta nova proposta de correção nos vencimentos
de servidores municipais, visando valorizar os profissionais, conforme ocorreu em projetos anterio-
res, além de recolocar os cargos relacionados nos padrões originais, ou seja, no mesmo padrão
quando da criação dos mesmos.

Salientamos que as responsabilidades ou os trabalhos são de muita comple-
xidade, que vai de elaborar, interpretar a legislação geral ou especificOj, elaborar relatórios, redigir
qualquer modalidade de expediente administrativo, secretariar reu'niões e redigir atas, dentre ou-
tra, para suprir a demanda que aumenta diariamente, no atendimento ao grupo que auxiliar tecni-
camente as Secretarias.

A alteração se faz necessário evitando injustiça aos servidores das mencio-
nadas alterações.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Finan
Atenciosamente,



PROJETO DE LEI N.o094, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012.

Altera padrão dos cargos Oficial
Administrativo "A" e "B".

Art. 1° Ficam alterados os Padrões dos Cargos de Cargo Oficial Admi-
nistrativo "A" e Oficial Administrativo "B" do Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio
de padrão 7 para 9.

Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão á conta
de dotação orçamentária própria de cada Secretaria em que os referidos servidores esti-
verem lotados e de dotações orçamentárias próprias do PREVICARAZINHO

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 27 de novembro de 2012.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO
AVENIDA MAUA, N" 205 - CENTRO. FONElFAX: (54) 3329.1122/331_7240

E-mail: prevl3@carazlnho.fs.gov.br CARA2JNHO _ RS CEP: 99500-000

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

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

129.599,60 135.431,580,680,72

Poder/órgão: EXECUTIVO/PREVICARAZINHO

Ref.: Reenquadramento dos cargo de Oficiai Administrativo não contemplados na Lei 7.450/2011, extinguindo os cargos Oficiai
Administrativo A e B, transferindo-os ara Car o Oficial Administrativo criado

o

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

,\)r,,~' u.A.J
Diõre;.~ 'a Capitânia

Presidente do revicarazinho

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 á realização da despesa acima descrita na Declaração do Depto. de Contabilidade, para
pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exerclcio de 2012. .Q

Carazinho, 20 de março de 2012. ~./

Luciana asso
CRC: 56.934

mailto:prevl3@carazlnho.fs.gov.br
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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 nO066/2012

OBJETO: O aumento da despesa decorrente da Extinção dos cargos de cargos de
Oficial Administrativo "A" e "B",

Eu, SíLVIO JOSÉ 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 doSenado Federal.

Carazinho, 22 de Março de 2012,



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° 066/2012
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O aumento da despesa decorrente da ExtInçlo dos cargos de cargos de OficIaI AdminIstrativo "An fi "S"'.
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MARGEM ÚQUIDA DE EXPANSÃO DE D.O.C.C. (ArtJgo 8.,! 1.,lncloo 111d. Lei 7.43412011) i'l.'
SALDO JÁ UTILIZA0

MARGEM APRoverrAO
SALDO FINAL PARA EXPANSÃO DE NOVAS D.O.C.C ..; .

Aumento da Des ela ou Renúncia revista no exercício ue entrar em vi or e nos dois subse uentes:

.,.co l!eNS'



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

o objeto desta estimativa de impacto não afeta os resultados nominal e primário. fixados, respectivamente, para o exercíciocorrente em:

RESULTADO PRIMÁRIO PEVISTO:I' '{10.629.900,00) ,
RESULTADO NOMINAL PREVlSTO:1 4.915.373,00

I:
I

ER

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 21 da Lei Complementar nO 10112000, com previsão na LOA, LDO e PPA.
sendo que seus efeitos refletirão no exercfcio financeiro "' nte e nos dois subsequentes. ressaltando-se que SUa

implementação possui saldos orçamentários suficientes. tre nto. confonne Inciso 11,9 1, do art. 59, alerto para o
comprometimento superior a 90% do limite máximo apara ga o d 550al.
Para Instruir a Declaração do 'Senhor Ordenador da Despes

Data de Elaboração: 2210312012

I chu
Agente de Planejamento e Orçamento



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICíPIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Metodologia de Cálculo
Impacto Orçamentário e Financeiro nO 066/2012

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 exercício 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 e, ainda, em se tratando de despesas obrigatórias de caráter
continuado, conforme artigo 17 da mencionada Lei, deve ser demonstrado a origem dos
recursos para seu custeio devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução penmanente de despesa.

MOTIVAÇÃO DO IMPACTO

O aumento da despesa decorrente. da Extinção dos cargos de cargos de OficialAdministrativo "A" e "8":

Cargo Quantidade
De Para Variaçãode ServidoresOficial Administrativo "A" 01 07 10 4604%Oficial Administrativo "8" 00 08 10 2915%

Impacto Financeiro:

ESPECIFICAÇÃO 2012 2013 2014MENSAL ANUAL MENSAL ANUAL MENSAL ANUALSALARIOBASE
827,14 7.444,26 864.36 10.372,34 903,26 10.839,09II

TRIENIOS
289,49 2.605,41 302,52 3.630,20 316.13 3.793,56QUINQUENIOS
165,43 1.488,87 172,87 2.074,49 180,65 2.167,84ABONODEPERMANENCIA
141,03 1.269,24 147,37 1.768,47 154,00 1.848,05FERIAS
39,13 352,21 40,90 490,75 42,74 512,8413" SALARIO

110,10 990,90 115,05 1,380,65 120,23 1.442,78PREVIDENCIA
314,88 2.833,96 329,05 3.948,66 343,86 4.126,34CAPSEM
85,88 772,90 89,74 1.076,91 93,78 1.125,37TOTAL

1.973,08 17,757,75 2.061,87 24.742,47 2.154,66 25,855,8
Página 1



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Para o período de 2012, considerou-se que os efeitos do projeto de lei terão sua
vigência a contar de abril de 2012, o impacto no orçamento foi projetado levando-se o valor
mensal apurado. Já para os exercícios de 2012 e 2013, foi considerando seus efeitos para os
12 (doze) meses de cada ano acrescidos, ainda, a reposição salarial pela inflação para os

períodos previstas na LDO de 4,5%.

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

A Lei Complementar 101/00, art. 17, ~ 1° e ~ 2°, estabelece que os atos que provoquem
aumento de despesa devem estar acompanhados da estimativa de impacto orçamentária
devendo demonstrar que a origem dos recursos para seus custeíos sejam compensados pelo
aumento permanente de receita, pela' redução permanente de despesa ou pelo
Aproveitamento da Margem de Expansão das DOCC. Neste caso, será utilizado saldo da

Margem de Expansão das DOCC.

Para instruir a Declaração do Ordena or e Despesa.

Carazinho, 22 de março de 2012.

SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento
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