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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFErr URA MUNICIPAL DE CARAZINHO

"

OI. n' 076/14. GPC

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

Encaminha Projeto de Lei nO 043/14

Senhor Presidente:

Carazinho, 07 de abrii de 2014.

Protocolo N0
Hora: dI..(:

1 O ABR. 1~14 .

R"P~

AS5 .. ~

Atenciosamente,

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 043/14,
desta data, o qual Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município constante
da Lei Municipal n° 7.088/09, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justifica-se a criação de duas (02) vagas dos cargos de Assistente Social, no
quadro geral de Pessoal Efetivo do Município, para suprir a demanda junto à Secretaria de
Assistência Social e Departamento Municipal de Habitação, respectivamente.

Salientamos a necessidade de mais um profissional para exercer suas funções
nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS onde executam serviços de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV e auxiliar junto ao Conselho Municipal de Assis-
tência Social - CMASC. A despesa com essa nova nomeação poderá ser suportada pelos re-
cursos que compõem a parcela do confinanciamento federal, o qual fará parte da equipe de
referência do CRAS, conforme Art.6°. Lei 12.435/11.

Informamos também, a crescente demanda de trabalho no departamento de
Habitação em virtude de inúmeros empreendimentos habitacionais no município que requer
acompanhamento às famílias por meio do Trabalho Social de diversas etapas:

- Realizar entrevistas individuais junto às famílias;
- Prestar informações básicas sobre o Programa Minha Casa Minha Vida;
- Cadastramento das famílias;
- Elaboração do projeto de Trabalho Social;
- Execução das atividades pré-contratuais e pós-contratuais das unidades habi-

tacionais as famílias beneficiárias;
- Avaliação de possibilidade de concessão de material para as famílias que se

encontram em situação de vulnerabilidade;
Diante do exposto acima, fica evidente a necessidade dos p

solicitados na execução de trabalhos e projetos sociais junto ao município de
Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Finan
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEP URA MUNICIPAL DE CARAZINHO

PROJETO DE LEI N.o 043, DE 07 DE ABRIL DE 2014.

Cria vagas de Cargos no Quadro de
Pessoal Efetivo do MunicípioJ constante
da Lei Municipal nO 7.088/09.

Art. 1° São criados na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal Efeti-
vo do Município, as seguintes vagas:

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS PADRÃO
Assistente Social 02 TC

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a cada vaga
criada neste artigo estão descritas na Lei Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos servidores públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes das vagas criadas através
da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de
provimento efetivo do Município.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta de dotações or-
çamentárias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 07 de abril de 2014.
-p
I OSÜSS
Prefeito
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DATA DA ELABORAÇÃO DA ESTIMATIVA DE IMPACTO,
EXERClclO EM QUE A AÇÃO ENTRARÁ EM VIGOR;

ESTADO DO RIO GRANDE DOSUL N°: ,3

PREFEmJRA MUNICIPALDECARAZINHO CARAZINHO-
Descriçlo da $itu.l.çlo; Oespesa referente a crlaçao de 02 (dol'lca'llOG de Aui.tente So<:lel, sendo 01 '(um)
01 (um) PlJã o Oepartom~nto d. Hab~.ç~Qeda SE'Crtltaria Gerei do Governo,

ANO: 2014

A'".'MOTIVA O'E.COMPENSA 'O~""'_.:'iI1"-~,.:C'~i:-"";':õ' ..•.:~~:;'- i/," :,-; '.' ~.W:l,--,h:;J;~*" •.•..~,'>d,.....:•.'"';"d ,!0:{;;;;;''''>~' .4.'- .,.';;,,0. '. <~:V.l'..~
Mo~va aQdo Im acto informu Oeód' Q da le ••ndil ab.lxo GastosprevJ5to~nOuerdelo que entr.", emvigor e nos dois

6 sul>u uentes

Vaiar devidamente com ns~do nao im ctando u metas fiscais,

2018
48.353.64
48.353.84

4<l.353,6(

2016
46,353,8'(,.".

31 ~

""

2015
46.051.28

2015
46.051 e
46,051.28

.,0 •.

2014
38.673 83
33.873.63

2014
33.873 83

Legenda,
recu••" livre;
MDE;
FUNDEB;
ASPS; 1523 _FNASIPBF

1523 33.87383 46.051.26

FONTE

FONTE
LIVRE

FIiASIPBF

,
Fonte de Re<;ur!lo

Livre

D"'un>otIto _"O,'" "" 1lea!1to.
o Red<IÇI"pen'n'''''''''' 00 ti •• "...,
D,o,pr"",""""",,,, d, ""''11'''' do <XPIlrWo ti" O,O,C.(

Mo~vaç~odo imp~clo. L.gende
1. CtiaçJo. exponçlo ou aporleiç"'"'''''''''' de açãogovemamenlal(LC 101. ~rt 16)

2 • De.pe ••• Obrlgat<\na, de Cer"át!lf Continuado (lC 101, arl. '71

3. Renúr>cla de Receita (LC '0'. art, 14)
(. Reconhe"menlo ou COnfiodo d. dl\Ôda(lC 101. ~rt 2g. ã1')

5. Beneficio. do Sloguri<lode SGClal (LC 101, on 24)
6. Ga.tos eom lSoal lC 101, art, 21
B ::MEC,yroMO'OE~Ç,QJ'i!~E:~p"ç_--º.:..«.I.;;:;["" jj:i~-:.z;;d~~'

'011 201'
it~~'.c'--'~-;'

".-'1,~uous_t.~uos~
' .. 5lI,lII5O,esJ'.CIO e2.7~.702,00
5lI.e80-SE7,OO E2.7(12102.OO

'S Osi ,.~ d.35U<
08.051;'1 '5..l53,"

,.••9.~,~ 1.~1,~0ll.V!5
AiM~'..:i';o.,', ;:;;'W~.;:i!,'"">

'1l\.e&l23 ,,,.e8323
"'.-00000 "',000.00
llUIOO,OO i,1.000.0lI
".1151••3 d.35'.S<
~ OS,.•, '13,3,"

"UB3,:l3 '" IS' ••3

liP. , ••• _
'-:111.m.23 A'

'''',000.00
,,;11'.00000

3l.e7J,1>3
3J.17l.13
'llU8l,.J

.,

FoIlW"lO b'élvtéS.-S:"'~_","$' ""--':~ ",M.: .. ;'.ó
Saldo do o.l!Ircicio Mterior
Receitas i ressoe
Dos sas _ • e com 'ssadas
Aumento de dos eu ou renuncia de reçe;t~

oA"",peso 010 50 "",!""dro "" ~ d. tI•• po5ilobriçl.tllrioti. "'~"" e>n,,"",,""", "" peszo~ """'" d~pemodOS os meeont\m05 d. <Ompen5OÇlo.
Ob., Aumento do. Des asa.
/"IMPACTO-FlNANCEIRO ';'~- _ ,~',;,,",:,;.' -.~:t*•.;~.~ . -""h-t""!;~ ",'e-''''i';',_~';<;>'.~Jv.,,''':'''~~\ii-. >c"~.\-'.,:,--'._. .;(- -'_~

EOT1••••Tl\f. DE SAUlOS F1NANcElllOS PO~ FotITl': OE ~ECU~.O'

.,,"'

Alend
2425

,•., '~'"",.i?'t,i>'~." . ,';:.>!-~,;l"'•.' "J,j',,,,,,.';V ~->;~>':PAA£C SoaREO"MPACTOj';INANCElR ~!~.'ilt'tt';';-I~, •.', ,:,".\1: '~'",'". ;', .'~~'l', . ,'-;.
Comlonne estimativa do saldo financeiro O Poder executivo poderá rellllazar a deelXlsa, mato' deverá manter o equilíbrio financeiro
do recurso. .
1I._C.OMe.";l'IBILID@j;l:C,OM'QrP,NI,!QO,E;LiQA'lS IMe,o\CJQ.:Qfjç,il.MENT RlO"~i;i,;,új ;;l'-'0.::J!,~J,.,-'f:E8\'t,~:i"i:f,'i~(",~'.'-). :.:" / --,'~,.:, '. ,~.
A. COMPATIBIUDADE COM PLANO PLURIANUAL
13A.çiIo •••• _ "" """" P!tl""oool"""ronn.:" '''00 •••••"""",,,moQ-.r>iI_l:

Programa,
ObjoUvo:

Ação:
Programa:

ObjaUvo:
Ação:

8 . COMPATIBIUDADE COM A LEI DE DII'I.ETRJZESORÇAMENTÁRIAS

O A'çiIo •••• ~ o, LOOdo -ado, conforme constl rIOIn= d. Metas e ,.,.,ocr.dI!s:
Programa:
Objelivo:

Ação: ""'",
Progrllma:
Objelivo: AlMd

AçAo:

C . COMPATIBILIDADE COM A LEI DO ORÇAMENTO
13A d•• .,... d"",,,,,,,,,, <I> ",e:uçlIo <I>'>'0 •••• ~ "" LoI <lo 01;0_ <lo lOlOrÓ>o""

Elemenlo(s) d. despesa:
Fonte de recurso:

Saldo Atual:

!LI Adê<tIosod"",~~ d! .,......ao <J. I~ ••o••••0_ n, lJJ~OUI! in_n!e. ",ndo
Proeto de Lei aulorizativo do crédito adicionai nO:

3311lO11
LIVRE

ln.2e5,42

3319113
LIVRE

:18.33.70

!tO .dlcionol,

3319011
FNASJPBF
28,301 17

3319113
FNASIPBF
5.703.00
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Meta de resultado prlmáno prevista no anexo de melas fiscais

Imoacto dalsl ac60 I~es\ sobre as deSD'6SllSfiscais
Impacto do (5) mecanismo (5) de compensaçl\o
Aumento das receitas fiscais elOll reduçl\o das despesas fiscais
Resultado primérlo com o impacto das aÇÕes
Resultado nominal previsto
AUl11l!nto da D!vlda Consolidada Liquida e Passivos reconhecidos
Aumento das diSpOnibilidades Financeiras (L1quidss)
Resutlado Nominal. s a a o "reVlsta

.12,658,619,00
67.74766

67.747,66
-12,556.616,00
7.201.537,83

'.00
'.00

7.201.537,83
. ii-o.;J~~'" '. Ma:
Conforme análise n!o afetará o resultado das Melas Fiscai$lnlçlelmente projetado na 1:.00. ~14.

(1) Receft<! Corrtffite ~Iqulda Prevista
(2) Comprometimento alulll de gastos com pe~~oal

Poder Execubvol
Poder L~slalivo

(3)Percentuai de ccmprcmdmerrto atual de ga.to. çom pessoal
Poder Executivol

Poder Le-glslatlvo

Poder Executrvol
Poder Leglsla~vo

(5) Gasto. To!IlI. Projetado. oom o aumento proposto,(= 2 • 4)

Poder ExeoutIvo
Poder Legislativo

(5) Pereentual projelfelo em relaç!o ~ Receita Co~nle L1qlJkla (= 5/1}"100

20U 2015 2015
121.948.545,001 t$7.3Il1.2.s,ool 149.058.445,001

62.829.9&HIOI 69.112.945.001 76.024,239,501

49.11%1 ~:~:I51.00%1
0.00% 0,00%

67,747,661 ~.102,S61 96,707,681

e21897,897,6~1 69.205.0471S~1 76.120JM7,1~1

49.16% ~"'. 51,06%,. ,. ,.

Conforme demon~ti1.do acima, enoonlm-se dentro dos ~m'IiI!$léQaii: .

:*t,,=$ •..~tt..:~~~~~41~~$i1j •• """i,.;,i;~'::.,~'"F~.
Confonne anlilln dOI ",,"UltldOl, emtennOlIl"""IcI, 1'110contrllrla nenhum dispositivo l~aL

~'~'i~~".~~"~;iili~,,-;<~:,",,;;j..ii\lil.'i"l'ir._i<ii"".~..~~~"""".i1B1"!9~"""'i8ê1"õl'l,Q..ii."'~;D~,'~~.'.;@9iY.,~.~"'~""~..~.O~~m_~..••• ~-~ ..IiIiIIIiIIi!!l!~..~'-3.;~."''"_.,,~'~~'Y~~'.~;,~.,~..~"';:•..1
Conforme demon$trado acima,. o pereentual, do p9$soar projetado co'" o acréscimo de gastol fiCa am 49',16% sobre a Racelta
Corrente LIquide. Percentual que' ao aproxima do prudênclalllue é de 61,300/0, Conforme Par~raro ÚnIco do art, 22 da LRF.

Ç;;Q ~~;~0~''':;

[~"':::J.:;,:;""~~~~,''l1:..::-'J;,,;lE,~.:;:':::"~;';,<!j, '"Ji!' !!"fJj'O:::' .•.;:oilêc;Q~~Q'.,º".Qjj.'I. !ijj;~~AD~Oº,R[.'p~e']D~~~_,~~.!iili~l-p!1!!i~';:[],,'Kll' i!liiE"'::;'~.=-. :. Lo:':' -=
n~tJ." ~~~.,,-
\ Amiblle T.Trentln Vanin

, _.________ Agente do Planejamento a Orçamento"0 uso de minhas all'lbüiÇ6es legais, em cumprimento às determinações da LC 101 \ 2.900 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para ~ e'xecução da (s) ação (oos),
cujo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento. ~.

Cadera, que a axecução data) aç:ão(ões) aCIma referida (s) não contrarill(m) nenhum disposrlivo legal, notadamente da
Constituição Federal, da lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade FisC<il1
e Resoluções do Senado Federal,

Municlpro de: Carazlnho

Ordenador de Despeso:
Ass.:
João Carlos Martins ?edroso
Secrelârio Municipal da Fazenda
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