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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Res
Ass.

').' _. (7)

OI. n" 159/15 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 060/15

Senhor Presidente:

._.. .'u..'-~'~
A" FI~~'~S'C:UJ\I,Cl.,'''c!

Carazinho, 13j:le).maio:.de12015.

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
060/15, desta data, que Contrata emergencial mente servidores para atuarem na Secretaria

Municipal de Assistência Social.

Exposição de Motivos:

Justificamos a necessidade de contratação emergencial de servidores para

compor a equipe de referência para o desenvolvimento do Programa Nacional de Acesso

ao Mundo do Trabalho/Acessuas, sendo necessários um motorista, um assistente social e

dois escriturários. Justificamos tal solicitação, pois, conforme parecer da DPM, em anexo,

não é possível efetuar a contratação através de empresa terceirizada, com fins lucrativos.

Informamos ainda que, posteriormente, será necessária a realização de

processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado, e assim retornar

a execução do Programa Acessuas.

As despesas decorrentes da referida contratação correrão a conta do

orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, recurso vinculado 1451.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

SMASIODV



PROJETO DE LEI N' 060, DE 13 DE MAIO DE 2015.

Contrata emergencia/mente servidores
para atuarem na Secretaria Municipal
de Assistência Social.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores, de acordo com a
relação abaixo, por 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, com remuneração,
atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação pertinente, com base no artigo
250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar n' 07/90, do Quadro dos Servidores
Efetivos, para atuarem junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

N' CARGO PADRAO
01 Assistente Social Técnico Cientifico
02 Escriturário 07
01 Motorista 06

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos descritos
no artigo 10 constam na Lei Municipal n° 7.088/09 e suas alterações.

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações da
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de maio de 2015.
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EXERCiclO EM QUE A ACÃO ENTRARÁ EM VIGOR:

ESTADODORIOGRANOEDOSUL N°: 10 ANO: 2015
PREFEITURAMUNICIPALOECARAZINHO CARAZlHHO
Oe$crtçfto dB Sltu.çlo: D$fIp&sBs ref1lre~ Conlrataçêo emergencial, 01 (um)Motorts«, 01 (um) As5JlJÚlnte Social e 02 (dois) Escritu •.•r1o para. O
ano de 2015, 0$ quais nrllO lollldosjllllto. $e<:l'I!talla A.,I$lêrtci<l e PromOÇlo $oçlllt.

~
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da ft .l>ai.o Gutos _1st<» 11<>~urçlclo qu,,_, em v1lJorenos dl),*

• boi uentes

, - Criaçllc. expançâo cu aperr.IÇ(l.menlo de açAo Q"""""""",ntal (LC 101 art, 16)

2 • DesIle'8S Ol>nga;órfasde C~ C<Xtll<lUado(lC \01 :alt-17)

3- RenúrICIld~ R~ (LC 101, ort 14)
4 - Reconh~lmento ou confi•• Aode dlvOda(LC 101, art, 29, ~1')

5 _ BenefiCIOSdll Seguidade Social (LC 101, art 2.)
5 _Gastos com <>aiLC 101. ar\. 21
.•~,_r:tlE' ".'",J'. " - ':'.
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Comtbnne ntimatfY.II do saldo financeiro O PocI.r Executivo poda reallazar a delpea, mA deverii martbItr o aquülbrio ftnaneell'O..~ .
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A _ COMPATlBIUDADE COM PLANO PLURIANUAL

o A açao"", Prevista no PIa"" Pluriooual e>""""", o <e:io"'t< P'Ol'""'" """"mamemol,
Programa:
Objetivo:-, 0127 - AssIs1Dncla $oclaI. Temlltico--Marl:ar ~ ACt:SSlJAS TtabBIlo

o A açlio"", ~ ••••lOO tio ""oróao, rnnIoone C>:l,stono."""" de _ • Pr_des:
Progrema:
Objetivo:- 01'Z7 -AssIsIBf1daScdal- Tematloo

AsSlslêneia Social
Manler~ACESSUAS TI3bdIo

c . COMPATlBlUDADE COM A LEI DO ORÇAMENTO

O A ~ ~~. ~ do oç!o _ p<eVI>lO "' 1.01 de Orçom!:nltl do ~ IIr""" ••••••••
Elemenlo(~)dedespesa: 331llOO4

Fonte de rnQJI$O: 1"1 ACEMUAS
53.106 70

3311lOf3,....
12.288 89

""'",~"""""
7.658.00

p . IIIde Lei lIutorizativo do ~to adicional n':.~~~:M,-.er.~ '._2._":~;.."__. __'-'C_ "
Meta de resultado primárto prevista no anexo de metas fiscais

"~,;'.'~.g'<.,'.--
-6,790.770,00



~--

ImDada dalsl actlo (ões) sobre as despesas fiscais 73,053 59
Impacto do (s) mecanismo (s) de compensação
Aumento das receitas fiscais elou redUÇtlo das despesas fiscais 73.053,sg

ResultadO primário com o Impacto das aç5es ~.190.770.00
Resultado nominal previsto 4.003.123,23

Aumento da Divida Consolidada Liquida e Passivos reconhiK:ldos ',O'
Aumento das disponibilidades Financeiras (liQuidas) '.00
Resultado Nominal an6s a a o-;;~vista 4.003.123,,23

• - , -
COnfonne anáIiM nIo.tetJr;li o muJtado das Met. FIacaIa iniclalmeme profetado l'1li LDO - 2015.

W ::'~'~;1'iI~~'!Of~~,7Jt-i~\""-,-"",'t.''£~''_o:T'~~.'.l:io'W-:._,"~"" ~..t, - ~""''''''''''~''7If<~~£'""'. , - ., ,,;-~"': •• ' __ ,., 0,• ., :o, ,.' . :'.,'-
A) PESSOAL

2015 2016 1017
(1 )Re<:$Ia Co<renteU<Pda Prevista I 1oW1l1T.Il!O.oo1 I I
(2 ) Comprometimento atual de oastos com Pl'Ssoal

Poder Exacu~vo 61.871.454,1°1 1
,,001

Poder Legislafjvol
(3)pen:entual 00 CI,lO'lllIome1i'leIoIDatual d9 gastos com pessoal

o.oO%J """'IPoder E~ewtM>1 4~::~1poder LegislaUvo 0,00% IJ,OO%

(4) Aerésdmo nos gastos

"""'"I I IPoder ExeclJtM)1 - -
Poder LegislativO

(5) Gastos Totais Projetados com o aumemo proposto,(m2 + 4)

Poder Execullvo
1

67.944.507.~! o'~l OJ~I
Poder Legisla1l\lO

(5) Percentll1ll projetado em relação à Receita Corrente Liquida ('" 5/1)"100

Pode<ExewlMl 41581l. OJlO% ''''''Poder L~lati\fO " 0% 0%

,,,,,:';;;_"N~;«;,,,'f.?!:~..•.~.,'_;?-~,::t\~;<if:'-;,';"'--r , _ _ '.
Cor1ftwmeI ~ p..., encorb-sl!! dentro dos ~ legIlI.

> 'o -:'~~. :':~,.;;.ú-tlt:~~<:_iÚ\}._;'Zi~. _ ._1) __ ÇE. __o,. .~ .• __ _ _o__ ,,~/':?:~,~-;l"-;Í$%t"'~\,,~>. -
Confonnt den'Ion.trIdo acima, O percentuat de pessoa! prcjetado com O acrtsctmo dt oaatos nca em 47,58% sobre a Rece!tII
eon-te Uquida. Percentual que".proxima do prud6nC""que' de 51,30%. CoIlforfM PanlgnIfO Único do Irl. 22 da lRF.

,~lç\~Cõ"bcc,J:..; <.J

~mábíle Terezinha Trentin Vanin
Agente do Planejameno e Orçamento

no uso de minhas atribuições legais, em cumprimento ás
determinações da lC 10112.000 (Lei de ResponsabHidade Fiscal), e à
vista da referida estimatiw de impacto, DECLARO eldstir recursos
cujo estudo encontra-se evidenciado no estuda aoo)(o a este documento.

Constituição Federnl. da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilklarle Fiscal
e Resoluções do senado Federal.

Municipio de: Carazlnho, 14 de Maio de 2015.

Ord~mldor de Despesa:t}(F!? -tlf.-'llrl
Ass__ tylj.l UoV\-'

João Carlos Martins PedI090
Secrettirlo Municipal da Fazenda_
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