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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 13 de novembro de 2014.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 136/14

Senhor Presidente:

Protocolo NO qb ':\S

"".--=:LI iffi •

Re

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

136/14, desta data, que Contrata emergencial mente 01 (um) Enfermeiro de ESF.

Exposição de Motivos:

o presente projeto de lei visa a contratação emergencial de um

Enfermeiro para prestar atendimento na ESF Princesa, em substituição a uma

servidora que entrará em licença maternidade a contar de 03 de dezembro de 2014.

Salientamos que a ESF não pode ficar sem o referido profissional, visto que o mesmo

é responsável técnico pela unidade de saúde.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Financeiro e Orçamentário.

Atenciosamente,

REN SÜSS.
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N° 136, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

Contrata emergencialmente 01 (um)
Enfermeiro de ESF.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 01 (um) Enfermeiro de ESF, por 06 (seis)
meses, prorrogável por igual período, atribuições e demais obrigações equivalentes a
legislação pertinente, com base no artigo 250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO
07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos, para prestar serviços junto às equipes da
Estratégia de Saúde da Familia - ESF

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao emprego público
descrito no artigo anterior constam na Lei Municipal n.o 7,121/10 e suas alterações.

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento da
Secretaria Municipal da Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2014.

REN SÜSS
Prefeito

DDV
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!r:pacto c!a(s) aç:;lio(oes) sobre as despesas fiscais 43.14998
Impacto do (s) mecanismo (5) de ccmpensaç:;lio
~mento das reeeitas fiscais elou redução das despesas fiscais

Resultado primãrio com o impacto das ações
Resultado nominal previsto
umento da Divida Consolidada Liquida e Passivos reconhecidos
umento das disponibilidades !"inanceiras (Liquidas)

Resultado Nominal após a ação revista
'1,"::'-"-- -~''''''''''-!~'',~"'",""",,,~"""""'0PARECERSOBREAS"METAS FISCAS ".

Conknme arllllise nlio afetará o resultado das Metas Fiscais Inicialmente projetado na lDO _ 2015.

1 ) Receita Corrente Liquida Prevista
2 ) Comprometimento SlJJal de gastos com pessoal

Poder E><ewtivol
Poder LeQislatiV<>j

Poder Executivol
PoderLegi$Iali~

poder~
}'oder Legisl .

o aumento proposto,(" 2 + 4)

Pocler ExecutiV<l
Pe>der Legi.l<rtivo

1

(~5)~ual projetado em relação à Receita COITen!<>Liquida (: 511)"100

Poder Executlvo
Poder L i.lativ

l.Lj,'iiillMib>:lrru1~'t,~~~~~..9:!!~_O.l'I~!£:I?E ~~.yII~"!!Q..q.o!!'tPES:;O~-tn j ';Sr; '.:~ ••iile r in " •.
onforme demonstrado acima, o percentual de pessoal projetado çom o açrésçlmo de gastos fica em 44,82% sobre a Receita
orrente Uqulda. Perçentual que se aproxima do prudênclal que é de 51,30%. Comonne Parágrafo Úniço do art. 22 da LRF.

_. __ õIII »;:ll~1 a:i"~';y-_P fllRg;f?t.l?.OBREl,'LL,!~ DEENPIVlDAMEltT9_ iiÀii •• :ci ""--
demonstrado a<:ima, eno:;mtra.se dentro do!; Irnlles \egai.'l
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Ordenador de Despesa:
Ass"
Maria Juçara Poletto dos sar1tos
Se<.:retáriada sao1de

I
Manjei F.
COnmdo ,
Fiscal), e . Vis2 a estimativa de impacto, DECLARO existir recursos para a execução da (5) ação (ões),

:~. ue

e

: exec:\" :::;:(:s~::aa~:::d: ::~ :::~:::~(m) nenhum dlsposruvo legal, notadamen~ da
Constitu Federal d Lei Orgâmca MUrlIcrpale demaiS iels em vigor, em espeCJal 2 lei de Respor1sablhdade Fiscal
e Resolu do Ser1ad Federal

Mumc!plo de Carazlnho
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