
Cf. n" 229/17 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De LoreM,

Presidenle da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lai nO115/17

Senhor Presidente:

CaraZinho, 09 de novembro de 2017.
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei n" 115/17,

desta data, que Contrata emergencialmenle Agenles de Combate às Endemias.

Exposição de Motiyos:

o projeto de lei ora sugerido jusllflca-se devido ao Inquérilo Civil n"

00742.0000112016 que tramita na Promoloria em face do MunicipiO de Carazinho, referente ao

número reduzido de Agentes de Combate às Endemias, tomando-se urgente a ampliação de

recursos humanos nessa àrea, visando atender o cumprimento das ações de vigilância

ambiental volladas ao controle do Aedes aegypti e, por conseguinte, evitando eJou

minimizando o risco de pessoas adoecerem ou morrerem das doenças transmitidas pelo

mosquito, em razao da lalta de atividades adequadas de controle vetorial, Impedindo que a

municipalidade venha a ser responsabilizada pela situação.

Os contratos emergenciais serão efetuados com base na ordem classificatória

existente em banca do Processo Seletivo nO001116, de acordo com a necessidade por area de
atuação,

Após o término do prazo estipulado para a contratação emergenciai, serão

nomeados os 08 aprovados constantes em banca do Processo Seletivo existente, em virtude

de ja estar sendo feita a previsão de nomaação destes cargos na Lei OrçamentMia para
exercício de 2018,

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N~ 115, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017.

Contrata emergencialmerrte Agentes ae
Combate às Endemias.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX, da Constituiçâo Federal, 08 (oilo) Agentes de Com bale às
Endemias, com remuneração, atribuições e carga horária equivalentes a legislação
pertíner'lte, com base no art, 250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO 07190, do
Quadro dos Servidores Efetivos. para prestar serviços junto é Secretaria MUrlicipal de
Saúde.

Parágrafo Único. Os contratos emergenciais terão vigência por 45 (quarenta
e cinco) dias.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertiner'lles ao emprego publico de
Agente de Combate às Endemias es180 descritas na lei Municipal n.o 7.121/10 e suas
alleraçôes,

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento da
Secretaria Municipal de Saúde, com vinculo ao recurso FNSNlG. EM SAÚDE _ 4710.

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

Gabinete do Prefeito, 09 de novembro de 2017,
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZ1NHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N° 158/2017

Objeto

Trata-se de aumento da despesa (la pessoal em decorrência da contrataçào de 08
(oito) Agentes de Combate de Endemias vjsando a intensificaçào de ações de
prevenção da dengue e controle do Aedes Aegypti, no periodo do verão pelo praze de
45 dias, conforme Projeto de lei n' 11512017.

Aumento da Despesa

Estima-se um aumento de despesa de R$ 25.912,72 (onze mil, novecentos e dez reais
e trin'" e sete centavos), conforme metodologia de calculo abaixo apresentada
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Compensaçào

A despesa não enquadra-se no conceito de Despesa Obrigatória de Cara ter
ConMuado sendo dispensada sua compensaçM nos lermo do artigo 17 da lRF.

Classificação Orçamentaria
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICípIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇAO
Setor de Contabilidade e Orçamento

Parecer

No uso de mInhas a\ribuiçóes legaiS, em cumprimento as determinações da Le 101100
e á vista da reterida estimativa de Impacto. DECLARO existir recursOS para a
execução das ações. A contrataçãO enquadra.se no parágralo único do art 52 da Lei
de Dlretnzes Orçamentárias para o exercicio de 2017. sendo que o projeto de LeI
Orçamentima Anual para 2018, prevê a contratação em caráter permanente para

estes cargos

Para instruir a declaração do Senhor Ordenador da Despesa

Daniel Schu
Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO. em cumprimento ao artigo 16, Inciso n. da Lei Complementar 101100, que
há previs~o na LDO e Orçamento Anual de 2017 e de que serão disponibilizados os
recursos orçamentários e financeiros necessários li realização da despesa aClm3
descrit3 n3 Declaração do Departamento de Contabilidade. para pagamento de acordo

com o cronograma financeIro do exercicio de 2017.

CaraZlnholRS, 16 de novembro de 2017.

,
Anelit.e 5, Almeida

Ordenai:lora de Despesas
Secretária Municipal da 5aude
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