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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 08 de abril de 2014.

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

?rotoc~
Hor" ,. .25

1 O ABR. 1314
Encaminha Projeto de Lei n.o 044/14

Senhor Presidente:

Rcsp ..
A.ss •.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei ".0
044/14, desta data, que Contrata emergencialmente Atendente de Abrigo, para apreciação
sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o presente projeto por tratar-se de especial interesse público,
visando atender solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, que necessita
urgentemente desses profissionais para prestar atendimento junto à Casa de Acolhimento
Professora Odila, visto que uma servidora apresentou atestado de cento e vinte (120) dias
e também por estar tramitando uma Sindicância e um Inquérito no Ministério Público, que
poderá ocasionar o afastamento de outra alendente.

Todavia, ressaltamos ainda, que a Casa de Acolhimento necessita de 03
atendentes por turno, conforme Nob.RH/Suas e Termo de Ajustamento de Conduta
firmado com o Ministério Público. ficando impossível cumprir com o mesmo.

Justificamos o pedido de urgência, visto que, os infantes que lá estão
acolhidos não podem ficar desassistidos, e que com número de atendentes reduzido, as
mesmas não dispõe de carga horária suficiente para dar o atendimento necessário.

Salientamos que, por tratar-se de necessidade temporária, a contratação
será por tempo determinado, seguindo a ordem de classificação dos candidatos aprovados
no concurso vigente para o cargo de Atendente de Abrigo.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

SMASICBS



PROJETO DE LEI N° 044, DE 08 DE ABRIL DE 2014.

Contrata emergencialmente
Atendente de Abrigo.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, dois (02) Atendente de Abrigo, por quatro
(04) meses, com remuneração, atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação
pertinente, com base no artigo 250 e inciso 111do art. 251 da Lei Complementar nO 07/90, do
Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no
artigo anterior constam na Lei Municipal n.o 7.088/09 e suas alterações.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 08 de abril de 2014

REN O SÜSS
Prefeito
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I~~e re~~ltado=~~I!t~ n'oa~exo demelflafiscais I '-12.658.!>19,00 -'!:', -'(i:?!,:,:

1;~PllCto dalslacão lOesl sobre ll5 desoosflS fiseais 21.160 16
Impacto do (s) mecanismo (s) de compenu.ç:Ao
A~mento das r&eeitas flscals elou reduçêo das despesas fiscais 21.150,16
Resultado primário com o impacto das ações -12.M9.B19.00
Resultadonominalprevisto 7.201.537,83
Aumento da Olvida Cemsolidada Liquida e Passivos reconhecidos 0,00
Aumento das disponibilidades Financeiras (Líquidas) 0.00
ResultadoNominala ! a a~"o revista 7.201.537,83
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Conforme .nálise nlo afetará o l'e$ultado datl Metal Fiscais Inicialmente projetado na LOO. ~14 .

(1 ) Receita Correm.. Liq~lde PrevlstII
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(5) Gaslos Tol2lS Prc;eu.dos com
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o .umento proposto.(- 2" <I)

94,907,81 1
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Poder Legislativo

(6) Pen:entulIl pmjeladoem relaçao II Receita Corrente Liquida ('"-5/1)"100

62.92U57,8~1 69.112,945.0~1 78,024,239,5~1
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0%

50,31%,. 51.00%
0%
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Conforme demonstrado aclm', o percentual de pessoal projetado com o Ic~aclmo de g'uÍOS tIcll em 4$,18% $obre a Receita
COrrllnte LIquIda. Percentual qu.se aproxima do prudénchJl que é de $1,30%. Confomte Parigl1lfo ÚnIco do art. 22 da LRF,
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Comonne demonstrado adma, encontra-se dentre dQSIImllllllegall.
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m,âbile T,Trentln Vanin

1_. , _._____ Agentedo laneJamentoeOrçamento

no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/2.000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal), e à vista da referida eaiímaUva de impacto, DECLARO existir recursos para a e.>:ecução da (5) ação (i5es),
cujo estudo encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento

Declaro, que a e.>:ecuçl'io data) ação(ões) acima referida (s) nlio contraria(m) nenhum dispositivo laçai, notadamente da
ConsUtuição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal
e Resoluções do Senado Federal.

Municlpio de: Carezinho

Ordenador de Despesa: • h() , ,....-.A.. . 'Jli/Jtat(JJ)
Joâo Carlos Martins Pedro$O
Secretário Municipal da Fazenda


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

