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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEIlURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n:o028/14 - GPC Carazinho, 17 de fevereiro de 2014.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Rudinei Luiz Brombilla,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n." 020/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
020/14, desta data, que Altera padrão de cargos.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente Projeto de Lei, levando em conta as seguintes
considerações:

1 - Os reajustes concedidos visam primeiramente corrigir as distorções
salariais dos cargos de Recepcionista e Vigilante, em relação aos valores pagos na
iniciativa privada.

2 - Outro fato importante diz respeito à aproximação do padrão que
inicialmente estes cargos pertenciam, desde a criação dos mesmos.

3 - Devemos destacar que os reajustes são reivindicações antigas dos
servidores, pois os vencimentos dos cargos não condizem com ao alto grau de
responsabilidade a eles inerentes, além de os mesmos não terem sido enquadrados nos
últimos aumentos de padrões.

Na certeza de estarmos buscando uma forma de garantir a qualidade dos
serviços prestados a nossa comunidade, com a valorização dos profissionais, ~ustificamos
o presente encaminhamento.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

REN SÜSS,
Prefeito.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICiplO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
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Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimento ao disposto nos Artigos. 15,16, inciso I,
e 17, da Lei Complementar 101/2000 e, considerando as metas e prioridades aprovadas na Lei Municipal nO7.700- LDO 2014, observado o disposto
na Lei Municipal nO7.623- Orçamento Anual 2014, emitimos o presente parecer, considerando os dados:

Lei
Munici ai

16.747,88

16.747,8815.799,7713.630,500,010,010,01

Obs.: este demonstrativo de impacto trata da adequação de vencimentos dos Secretários Municipais e Assessor Jurídico. O cálculo foi efetuado
para 11(onze) meses no exercício de 2014 (a partir do mês de Fevereiro), 13° salário proporcional, Ferias Proporcionais, 1/3 de férias e
contribuição patronal para o INSS (23,14%). O percentual apurado é relativo à receita corrente líquida prevista para 2014 de R$: 127.948.545,00,

para 2015 de R$137.368.245,00 e 2016 R$149.068.445,00. . /" ;{)
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Carazinho, 14 de fevereiro de 2014.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNIClplO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, conforme memorando e documentos anexos, em cumprimento ao disposto nos Artigos. 15,16, inciso I,
e 17, da Lei Complementar 101/2000 e, considerando as metas e prioridades aprovadas na Lei Municipal nO7.700- LDO 2014, observado o disposto
na Lei Municipal nO7.623- Orçamento Anual 2014, emitimos o presente parecer, considerando os dados:

Lei
Munlci ai

. , - ,_.. - 'r'" -.'1.... '-"'1 -. ,'" 'i! ... :lt.:Idl _.f • ,d'~ _..•J. -, , , 0,05 0,06 0,05

R$ 72.302,88

R$ 58.845,40 R$ 70.738,12 R$72.302,8e

Obs.: este demonstrativo de impacto trata da adequação de vencimentos dos Secretários Municipais e Assessor Juridico. O cálculo foi efetuado
para 11(onze) meses no exercício de 2014 (a partir do mês de Fevereiro), 13° salário proporcional, Ferias Proporcionais, 1/3 de férias e

rootri,,",," """",' p'~ , INSS (23,14%). O ",,,,,,,,",, 'p''"'" •~I"",•""""SP.' P"""'" ".~ 2014 d,R', 127 .948.545,00,
para 2015 de R$ 137.368.245,00 e 2016 R$ 149.068.445,00.
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Carazinho, 14 de fevereiro de 2014.



PROJETO DE LEI N.o020, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2014.

Altera padrão de cargos.

Art. 1° Ficam alterados os padrões dos cargos abaixo relacionados, do
Quadro de Pessoal Efetivo do Município, a saber:

Caroo De Para
Recepcionista 3 4
Viailante 2 3

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos
alterados no artigo anterior constam na Lei Municipal n.o7.088/09 e suas alterações.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta
de dotação orçamentária própria da Secretaria em que os referidos servidores
estiverem lotados.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo seus
efeitos a partir de 1° de março de 2014.

Gabinete do Prefeito, 17 de fevereiro de 2014.

RENA! . SÜSS
Prefeito
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