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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 23 de julho de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver, Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n,o 086/14

Senhor Presidente:

3 O JUl. 10)\

Re.sp.$4uo70
Ass.. .Ql) k:2

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,O
086/14, desta data, que Contrata emergencialmente 01 (um) Psicólogo.

Exposição de Motivos:

o Projeto de Lei em epígrafe visa a contratação emergencial de um Psicólogo

para atuar 20 (vinte) horas semanais no Programa (RE)lntegrar, junto ao Centro de

Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. A solicitação de contratação

emergencial deve-se em virtude de que o concurso na 01/10 que continha banca para o

referido cargo expirou esse ano.

Outrossim, a Lei Federal nO12.594/2012 que instituiu o Sistema Nacional de

Atendimento Socioeducativo - SINASE, regulamentando e padronizando os procedimentos

referentes a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente a quem se

atribuiu a prática de ato infracil?nal, determinou que compete aos Municípios a elaboração e

implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, cuja finalidade é criar,

regulamentar e executar as medidas socioeducativas a serem cumpridas em meio aberto,

ou seja, os programas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida.

Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do

CREAS, é responsável pela execução dos programas de prestação de serviços à

comunidade e de liberdade assistida, sendo que, inclusive, o Município recebe recursos

para desenvolver referida política pública socioeducativa, que deve contar com equipe

mínima, composta, prioritariamente, por psicólogo e assistente social.
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Contudo com o pedido de desligamento da psicóloga que integrava o

Programa (RE)lntegrar, necessjta~se preencher essa função com a contratação de um novo

profissional, já que as outras psicólogas que atuam no CREAS atendem demandas

inerentes ao equipamento em análise, sobretudo, casos de violência contra crianças e

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, não existindo profissional especifico e com

tempo disponível para se dedicar à execução das medidas socioeducativas em meio aberto,

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

SMASIDOV
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Confonne demonstrado acima. o percentual de peuoal pro}etlldo com o acréScimo de gast08 fica em 45,32% sobre a Reeelta
Corrente LiquIda, Percentual que se aprolllma do prudêncial que ti de 51,30%. Confonne Parigrafo ÚnIco do art. 22 da LRF.
:'~gJr:dJ(~"" .".~, ;,,~' ,P.~f! C!=R SOBRE, O LIMjlE.,QE ENOlVlPAMENTQ.:-:;-";';'~'~ - ,.~~;i;Iii;.,.;,.g,ii;~~c,:jj';;Zi!,:~-

Conforme demonstntdo acima. erJCQn\l'll-sedentro dos lími\e.legais.

In .IMPMfJQ SOj;ll'ij:.AS,M.~~_~CA,lS~'';'".f'~'''''';':'~;Ú''';.-,-._.
i' ...0'" ",:C.- .~.-O

,-:~'"',,;y~. e"'"' -

Meta de resultado primàrio prevista no anexo de metas fiscais I _12.658.619,00

Imoacto dais) acão loo'S) eobre as desoesa~ fiscais
1673821

Impacto do (5) mecanismo (s) de compensaçãO
Aumento das receitas fiscais elou r~ução das (jllspesa, fiscais

16.738.21

Resultado primério com O impacto das açóes

.12.658.619,00

Resultado nomirlal previsto

7.201.537,63

Aumento da Divida consolidada Liquida e Passivos reconhecidos
0.00

Aumento das disponibilidades Finencelras (Uq",idas)

0.00

Res",ltado Nominal a06s li a'-);o "Illvis\a

7,201537.83

-.~-.-;,.;(.-~~,. -"~..r. .,!;~",-PAfl.ECER SOBRE I<SMETAS FISCAIS '
'~','"::",.~_,r ,,,,~,',+;."~r~l:l-~'.2";;;""'",~;¥

Confonne anlilllse nlio afetalá o Ills",ltado das Metas Fiscais Inicialmente projetado na LDO. 2014.

1V•.LWfE~,
. i/;;.~,,;~dtIM;:';$.f~',"')";;:":-'.i~.'i,l!i":~';':<<:",~::~.• ':.:;'''>., oi.:"':i!:';:'; ;;.."". :', '" ',",",,' ,

A) PESSOAL 2014 2015 2016

(1 ) Recerta Corrente liquida Prel'Ísta
[ 127.94a.s4.5,CO\ 131,368.245,001 1.9.068.445,001

(2 ) Comprometimento llUal de gasto. com pessoal 63.086.404.13l 69.412.5220:'[ 76.349.058,1~
Poder 8:eccrtivo\

Poder Le;isllltNO

(3)Percentuai de comprometimento elUal de ga.to. com pe•• oal Poder Exeeu~vol "~:~~~50,53%\ 5~:~~1
Poder Legi~letlvo

0.00%

{4) Acréscimo rlO1l\liI'lU' 16,738,21 I 26.534,5$f IPoder EXecutivO
C

.

poder Legislativo

(5) Gastos Totlls PrOjetadOScom Oaumento propo.to.(~ 2 + ")

poder Execulovo
63.103.1<12.34 69439.056.59 76.349.058.11

poder Legislativo
O O O

(51Percerrtual projetado em relaçlio /I Receita corrente Liquide (~5/1 )"100
poder E;o:ecutivo 49,32% 50.55% 5122%

poder' L;"lslativo " " '"

Oeclaro. que a execução da(s} ação(oos) acima referida (s) não contraria(m) nenhum dispositivo legal, notadamente da
Constit",ição federal, da lE!i Organica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de ResponsabLlidade Fiscal

e ResoluçõeS do Senado federal.

~/______________~-'l.-_---------- Luciana Basso
_ . ---.--.-.- TecnicD Contâbil _ Resp.Depto Contabilidade
no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101 /2.000 (Lei de Responsabilidade
fiscal), e ti vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução da (s) ação (oos).

cujo est",do encontra-se evidenciado no estudo anexo a este documento.

:e:nador de Despesa: ~{j/;I;;J.;tJtJo
João Carlos Martins ?edroso
Secretário Municipal da Fazenda

Munlcipio de. Caraltinho



PROJETO DE LEI N° 086, DE 23 DE JULHO DE 2014.

Coni;ata emergencialmente 01 (um)
Psícó/~go.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 01 (um) Psicólogo. por 06 (seis) meses,
prorrogável por igual período, com remuneração, atribuiçãe"s 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 1° 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. 23 de julho de 2014.

REN SÜSS
Prefeito
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