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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n" 248/17 - GPC Carazinho, 07 de dezembro de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevào De lorena,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 125/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei n"
125/17, desta data, que Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do

Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de

Carazinho - PREVICARAZINHO.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei devido ã necessidade de

criação de mais uma vaga do cargo de Advogado no Quadro de Pessoal Efetivo do

Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de

Carazinho - PREVICARAZINHO.

O cargo de advogado da autarquia foi criado no ano de 2014, após

apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregular a lerceirização

da assessoria jurldica, com uma demanda de 40 processos em andamento, mais as

atribuições do cargo que incluem, por exemplo: atender, revisar e consolidar a

legislação do ente, confeccionar contratos. emitir pareceres, atribuições estas até

então absorvidas pelo juridico, com uma carga horária de 12 horas semanais.

Com o ajuizamento de aproximadamente 130 ações repetitivas contra

o Instituto. ações estas que tem como tema o Piso do Magistério, com base na Lei nO

11.738/2008, e considerando que a autarquia dispõe de apenas um advogado em

contratação emergencial com carga horaria semanal de 12 hora::l, em razão do

afastamento do concursado para exercicio de mandato eleti\fO, faz-se indispensavel
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a nomeação de mais um profissional da área de advocacia.

Além disso, lendo em vista a iminência do aumento da demanda

processual em mais de 300%, a continuidade do trabalho que se apresenta e a

preocupação de que anualmente, com o afastamento do titular, terã de se fazer novo

processo seletivo simplificado, o que poderá acarretar na mudança de titular a cada

ano, causando prejuízo ao andamento dos trabalhos desenvolvidos e perda de

prazos processuais, faz-se justo a contratação de mais um Advogado para a

Autarquia,

A vaga em questão será preenchida através do concurso público

vigente.

Anexamos cópia da Ata nO 07/2017 do Conselho Deliberativo do

PREV1CARAZINHO, onde consta a aprovação da criação da referida vaga.

Atenciosamente,

PREYlIDDY
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PROJETO DE LEI N" 125, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2017.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoa! Efetivo do Instituto de
Previdéncia tios Servidores Titulares de
Cargo Efetjvo do Município de
Carazinho. PREVlCARAZJNHO.

Art. 1" Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do
Município de Carazinho - PREVICARAZINHO, a seguinte vaga:

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga
criada nesse artigo estâo descritas na lei Municipal n" 7.881/14.

Art, 2" Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Municipio de Carazinho (Lei Complementar n." 07/90) aos ocupantes da vaga criada
através da presente Lei. assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos
de provimento efetivo do Município,

Art. 3" As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias do PREVICARAZINHO.

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

Gabinete do Prefeito. 07 de dezembro de 2017.

_,corulnho."'.Qov,br
A'~Ml .• FIQf'fl "" Cun••.••n' 1264.Centro
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ATAW 07/2017
Aos vinte e um dias do mês de Junho de 2017, às 14:00 horas, nas depencé~cias ~u
Prevlcarazint1o, reuniram-se em sessão ordinária, os conselheiros titulares do ConselhO
Deliberativo, Fabiano Santiago Pereira, Maria José Blschof! Barbiero, Paulo Ricardo
Schaute de Lima, Fábio Augusto da Silva, Emílio Steffens Moraes. Luana Dreyer; os
membros do Comitê de Investimentos Alisson Botlega. Silvio José Schneicer e Ralaei

Hacl<.enhaar; a Advogada Michele Scheidmandel, a Presidente do Previcarazjnho Diolena
Capitania e como convidado, o vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo, para
discutir e deliberar sobre a seguinte pauta: Leitura das atas anteriores números 5 e 6,
disponibilização ao acesso dos contracheques aos inativos. apresentaçãc do
Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial -DRAA, análise dos seguinte~
Projetos Leis: criação de mais uma vaga para os cargos de Agente Previdenciário e
Advogado, e regulamentação do Art, 36 da lei Complementar nO 115/2007, solicitação
para entrega da Declaração de Sens ou da cópia da Declaração do Imposto do Rence -
exercicio 2017, análise financeira das planilhas disponibilizadas aos Conselheiras e
assuntos diversos. Logo em seguida deu-se inicio a reunião. 1) O Conselheiro Paulo la..: a
Ata nO0512017 da reunião ordinária e a Conselheira Maria José leu a Ata nO 0612017 c"
reunião extraordinãria, sendo que após análise todos assinaram as mesmas 2) A
Presidente Diolena informou que os contracheque dos aposentados e pensionistas já
estão no site e os mesmos já foram instruídos para utilização, com a entrega das senhas
3) Informou que o extrato previdenciário ainda não está liberado para os servidores
ativos. e que estamos no aguardo da liberação pela DS Seller, 4J Também informou que o
recadastramento dos servidores ativos está 60% concluído. 5) CO,'1firmouque a prlme'ra
parcela do 130 Salário foi paga em 13/0612017. 6) A Presidente Diolena apresentou a
justificativa solicitada ao Atuário Sr. Francisco Magro, que após o novo levantamento de
lodos os servidores que efetivamente contribuíram para o regime próprio, quando da
exoneração por motivo de mudança de cargo, para admissêo em outro órgâo público do
municipio, ou para fins de aposenlação, anteriormente constaram no arquivo COfT'O
exonerados e, assim, acabaram gerando compensação financeira a pagar Como
efetivamente estes casos de exoneração não geram esta compensação a pagar ac
RPPS, o valor reduziu em R$ 30,000000,00 (Trinta milhões de reais), o que fez: com que
o déficit atuarial fosse reduZldo neste mesmo montante. 7) O plano de custeio para
amortizar o déficit atuarial fica com o percentual da aliquota suplementar para 2017 em
42,50% e para 2018 até o final do exercicio 2044, fica com a aliquota suplementar de
44,50%. A necessidade cio envio do projeto de regulamentação do Art, 36 da !...e:
Complementar nO115/2007 foi valadO e aprovado por unanimidade. 8) Também iMor'T,ou
que foi mantido contato com a OS Seller para ajustar a geração destes arquivos ::le
exonerados, para que os mesmos informem somente os casos que poderâo gerar
compensação previdenCiária a pagar, e que se até Março de 2018 não conseguirem
solucionar o problema, será feito manualmente peia Presidente e o Dire:or
Administrativo/Financeiro, para a realização do cálculo atuarial do exercício de 2018 9) A
Presidente Diolena Informou que foi aprovado o projeto de lei de contratação emergencial
de um Agente Previdenciário, com isso o Processo Seletivo está em andamento, 10)
Informou que a Pref€ilura de Carazinho cedeu o estagiário Anderson Valmorbida do Setar
Juridico para auxiliar a servidora Carla Setlio. 11) A Presidente informou que convidou o
Vere~dor João Pedro para partiCipar da reunião e entregou para todos presentes um
relatorlo elaborada pela advogada Mic!lele informando que devido a grande cemanàa de
trabalho, em razão das 130 ações que tem contra o Previcarazinho, as 12 horas semana;s
não são suficientes para realizar um bom trabalho, A mesma apresentou no seu ofício
sugestões para resolver este problema. como: pagamento de horas extras, aumento da
carga horária, criação de mais uma vaga, terceirização do serviço, e lembrou que o atuai
contrato emergencial tem prazo limite de um ano, e assim a cada ano. terá de ser feito um/4:



5-1 Pâg.77.
" processo seletivo e contratado um novo advogado. 12} A advogada Mic!lele esclareceu
56 que a demanda processual do Previcarazínho era de aproximadamente quarenta
~7 processos, mas que houve o ajuizamento de cento e trinta novos processos, o que
58 caracteriza um aumento da demanda processual de 325%. Esclareceu que além da
59 demanda processual o advogado acompanha a demanda interna do instituto que dentre
60 outras, significa a realização de analises e pareceres escritos, revisão de legislação, etc.
61 Referiu que a carga horaria atual de doze horas semanais náO é suficiente para dar
6: integral atendimento às necessidades Jurídicas do instituto. Ressaltou que os processos
63 tem prazo para serem respondidos e que a não observância destes gera consequências
64 inclusive com repercussão pecuniária Aduziu, quanto aos processos novos, que a
155 autarquia já recebeu cinquenta do total e que estes estão sem fase de defesa
66 (contestação), que a não apresentação de defesa no prazo legal resulta em revelia, o que
67 causaria sério prejuizo ao instituto. Esclareceu que, no momento, só e possivel atender às
68 cinquenta ações. 13) A Presidente Oiolena sugeriu a criação do cargo de advogado, pois
69 o vereador João Pedro que é advogado licenciado do Previcarazinho não tem data para
iC retornar ao serviço, e para dar continuidade ao trabalho e não se perder prazo dos
71 processos, seria uma solução para este problema O mesmo confirmou esta informação e
;2 lambém foi favorável à ideia. 14) Também comentou que será preciso contratar um Pento
..' Contábil para serem conferidos os valores apresentados nas ações, 15) A Presidente
74 Diolena solicitou aos conselheiros que não entregaram a Declaração de Bens ou cópia da
..~ Declaração do Imposto de Renda 2017, ano base 2016 que o façam, 16) O Presidente do
76 Conselho Fabiano colocou em votação o envio para o Legislativo da criação de vaga para

Advogado e a contratação de Perito Contábil, sendo que após análise das justmcativas.
-8 os conselheiros aprovaram por unanimidade. 171 O Presidente do Conselho também
,9 entregou a todos um folheto sobre a audiência da Frente Gaucha em Defesa da
8{) Previdência Pública. que acontecerá no dia 23/0612017 às 14h na Câmara de Vereadores
li] de Carazjnho, convidando e solicitando que todos participem e também convidem os
82 colegas e demaIS pessoas para este evento. 18) Na análise financeira dos investimentos
83 do rr.ês de maio de 2017, o mesmo apresentou uma perda de R$ 637.271,64 (Seiscentos
84 e trinta e sete mil e duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) nos
85 fundos com referência nos IMA e com rentabilidade positiva de R$ 394,990,20 (Trezentos
86 e noventa e quatro mil e novecentos e noventa reais e vinte centavos) nos demais fundos
87 e ceste modo, fechou com um défiCit de R$ 242.281,44 (Duzentos e quarenta e dois mil
88 duzentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) e um total de Patrimônio
8'.1 Liquide de RS 70411,904,19 (Setenta milhões quatrocentos e onze mil novecentos e
90 quatro reais e dezenove centavos). 19) O Previcarazinho apresentou uma rentabilidade
')1 negatIva no mês de -0,3429%. sendo que a meta atuarial foi de 0.8485%, deste modo
9: ficamos abaixo da meta no mês em -1.1914%. No acumulado do ano, fechamos com um
93 sup8rávit na meIa atuarial de 0,5754%.). 20) O Fundo de reserva da taxa administrativa
Ç4 está com saldo de R$ 490.456.27 (Quatrocentos e noventa mil qualrocentos e cinquenta e
95 seiS reais e vinte e sete centavos) até o final de maio de 2017, 21) O valor gasto com a
96 folha ~e Inativos e pensionistas foi de R$ 1.970.333,00 (Um milhão e novecentos e
97 setenta mil trezentcs e trinta e três reais) para 594 (Quinhentos e noventa e quatro)
98 inativos e 120 (cento e vinte) pensionistas. 221 Informou também que os gastos
99 administrativos no mês de mala 2017 totalizaram RS 94.580,09 (Noventa e quatro mil

100 quinhe:"1tos e oitenta reais e nove centavos ), 23) Os gastos com auxílio-doença foram de
tOl R$ 47.892,17 (quarenta e sete mil oitocentos e noventa dois reais e dezessete centavos)
10: para 23 (vinte e três) servidores e com salário matemidade foram de R$ 13.410,59 (Treze
i03 mil quatrccentos e dez reais e cinquenta e nove centavos) para 06 (seis) servidoras
10.. Nada mais havend:J a ser tratado, fC!L~da a reunião e para constar lavrei a presente
105~~~aque, d:~OiS de lias e aprova~,a<sTá ~~Ir;::da P?J!:, e por todos os presente. ~-f'-~~
" ."." "r-' 'i ~v-0-'.c*, ,J. ~ ..-" J-'<, -----.: ./"- _ ,---'t;'~ ''''--'i/'~'~.j f~ ~-Í- .
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
TITULARES DE CARGO EFETIVO DO

MUNiCíPIO DE CARAZINHO

DF. Nll02/2017 - PREVI/JUR

A Senhora
Diolena Maria Capitânia
Presidente do PREVICARAZINHO

CarazinhojRS. 08 de junho de 2017.

Assunto; Aumento da demanda processual

Considerando o ajuizamento de aproximadamente 130 ações

repetitivas contra o instituto;

Considerando que estas ações tem como tema o piso do
magistério, com base na lei n. 11.738/2008:

Considerando que a procedência do pedido posto nas ações

importará um impacto financeiro ainda desconhecido, seja com precatÓrios

ou com a revisão de aposentadorias/pensões:

Considerando que a autarquia dispõe de apenas um advogado

com carga horária semanal de 12h, contratado a título emergencial, em

razão do afastamento do concursado para exercfcio de mandato eletivo;

AVB<IOA"'0fl"S ~Acu ••••"' •••••.• - miFlClO ~CI1~EJClef!_ Kif<ElFA'; I") ~:I'J.112l
C~PJ:'(U"'.64:z.uoo,.oU CJI""':lIlHO_li! crp __ -,-
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Considerando a necessidade do conhecimento completo do

panorama, para que sejam estudadas as providências necessárias ao

enfrentamcnto das eventuais consequências do ajuizamento destas

demandas repetitivas, apresentam-se as seguintes observações;

1. O cargo de advogado da autarquia foi criado no ano de 2014,

após apontamento do Tribunal de Contas do Estado, que julgou irregular a

terceirização da assessoria jurídica. Quando da apresentação do projeto de

lei, não foram especificadas as razões para a contrataçâo em regime de 12

horas semanais. Todavia, de um levantamento fcito no infcio deste ano,

verificou-se que o acervo processual da autarquia era de quase quarenta

processos.

Logo, deduz"se que apenas tal marcador foi levado em conta

para o estabelecimento da carga hurária, e não as demais atribuições do

cargo que Incluem, por exemplo: atender consultas, revisar e consolidar a

legislação do ente, confeccionar contratos, emitir pareceres, etc.

11. Ocorre que com o ajuizamento de aproximadamente mais 130

processos, esta realidade se modifica. Há um acréscimu de 325% somente

na demanda processual do instltuto. Obviamente que a carga horária

inicialmente estabelecida não se ajusta mais à nova demanda que se

apresenta. Neste ponto, é nece:;sárjQ ressaltar que a gestão da demanda

yerus capacigade tem ge ser reayaUada,

AVENICAfLOII5S OAClJN><A.•••••• _ EDFlcIO """"aet -FoNEIFAJ(; ("I U2!-11%2
c""J: '0.225.'421000''''2 CAA.l2INHO_R$CEPo_
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Peito um levantamento. verificou-se que 90% da carga horária

semanal é dispensada para o atendimento dos itens A, E e G. Os outros 10%

- restante da carga horária - se dividem para o atendimento dos demais

itens. Ou seja, a maior parte da atividade de advogado, identificada no

período de 20/02/2017 a 05/06/2017, é desempenhada no atendimento
processual e no consultivo interno.

Tendo em vista a iminência do aumento da demanda processual

em mais de 300%, estudou-se a formataçào de um cronograma de trabalho

para a apresentação das contestações. A título de esclarecimento, a peça

processual denominada "contestação" tem extrema importância pois

correspondc à defesa do instituto. Logo, é documento de elaboração

complexa. Para a execuçao desta atiVidade, elahorou-se o seguinte plano de
trabalho:

PUNO DE TRABALHO DMS O DO TEMPO
. Leitura da inicial 15%
Análise da dOCllmenta ão 15%
Análise do caso concreto 25%
Análise le aI I 40% I
Montagem d, peça 5%

I processual

A coluna "IDano de traba\.hQ" indJca, de maneira sucinta, o que

será feito pelo advogado após o recebimento da inicial com a citação do

instituto, ou seja, as atividades desempenhadas para produção da peça

"contestação". Todavia. tendo em vista que se trata de demandas
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m. Para tanto, apresenta-se os seguintes dados para análise:

ATIVIDADESDO CARGODEADVOGADO

A Atender consultas, no âmbito administrativo, sobre questões judiciais.
submetidas a exame pela administração do PREVICARAZINHO.emitindo
parecer, quando for o caso.

S Revisar, atualizar e consolidar toda a legislação do PREVICARAZINHO.

C Observar as normas federais. estaduais e municipais que possam ter
implicações na legislação do PREVICARAZINHO,a medida que forem
sendo expedidas e providenciar na adaptação desta.

--
O Confeccionar contratos em geral e dar vi~tlsaos mesmos.

E Confeccionar peças processuais em que o PREVJCARAZ1NHOfor parte
ativa ou passiva, tanto na esfera judicial ou extrajudiciaL

F Estudar, redigir e minutar os anteprojetos de leis, resoluções e ordens I
de senrlços do PREVICARAZINHO.

G Protocolar e iOcompanhar processos, demandas judiciais em qualquer
comarca, instância ou TribunaL

H Representar a Autarquia nas esfer.J.~federais, estaduais e municipais
perante a Justiça do trabalho e Ministério Público.

I Exercer outras atiVidades correlatas.

AVE/lIDA"COlOU OAeu"" •••••••••• _WiFIClO SCHH"'- _ FON••.•••••'" ,''' "".11'"
C!<PJ,10311t"71<1OO1'" CAAAllI<Ho_ ~s CEP: __
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repetitivas, é possfvel uma distribuiÇão diferenciada do plano de trabalhe
em três blocos:

PLANO DE TRABAlHO TEMPO
NECESSÁRIO

Pesquisa e análise legal +monlagem da peça piloto

• Análise dos argumentos J"gais que embasam o pedido contra a
autarquia, pesquIsa de legislaçiío, doutrina e formulação da 20h
fuadamentação e argumentos de defesa "' contestação. A
característica de demando repetitiva permite li montagem de
uma peça piloto que aborde o purte legal, porque comum a tndas
as ações.

Leitura e análise do caso concreto ,
2h

" Leitura completa da inicial de aproximadamente 50 folhas, a
anotação de fatos relevantes sobre li caso concreto e a análise
dos documentos apresentados.

I
Montagem da peça processual específica

Ih• Com base na P"<" piloto. serão feitos o, acréscimos "modificações d, fundamentação , argumentação P'~adequação da defesa ao caso concreto.

Nos termos acima expostos, a montagem da peça piloto

demandaria o uso de 22h de trabalho. Para a formalização das próximas

130 peças, seria necessário 3h de trabalho por peça processual, totalizando

390h de trabalho. Ou seja, para a execução completa das 130 contestações,

seria necessário 412h de trabalho. Aliado a isso, deve se considerar a

A~eNIDAFl.oo.~s (lAOI ••••'" li' ••• ~ EOiI'lao SCHN"OEII _I'ON""",~, I") »>S-I112
CNI'J, 'O.2"".",2IO:IOll1_U CAAAmlHO_1lS CEf>"_
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demanda atual, que Já compromete a totalidade da carga horária. Assim

sendo, além da carga horária atual é necessáriu mais 412h de trabalho.

Do pouto de vista fático, o que se tem até o momento é que o

prazo para contestação foi determinado em 60 dias úteis, a contar da

intimação ocorrida na data de.__07.06.2017, o prazo de contestação

finalizaria então, em 31.08.2017. Isso para o primeiro bloco de 50 citações

já efetivadas, as demais estão na iminência de serem efetuadas.

~ Além disso, há que se considerar que, além da análise jurfdica,

deverá ser feita a análise dos cálculos. O juízo determinou perícia para

atribuição de valores aos processos. Estes valores devem ser auditados e, se

for o caso, impugnados, porque são estes valores que comporão eventual

condenação contra a autarquIa. Para isso, necessária a desIgnação de um

servidor ou profissional habilitado na área para a auditoria dos valores.
Este é o panorama.

IV, Não é demais esclarecer que a atividade jurfdica é permeada

pelo cumprimento de prazos e que a sua não observação enseja a perda do

ato que deveria ter sido praticado. Em termos claros: a não apresentação de

contestação no prazo legal implica na ausência da defesa do instituto e,

consequentemente, a provável condenação do ente.

Por esta peculiaridade da atividade Jurídica é que se deve, no

âmbito da gestão do Instituto (aft 5" e aft 11, incisos I e VII da LC

115/2007), ser analisado o caso ora apresentado e definido um plano de

ação de modo a propiciar que o setor jurídico (que não possui autonomia)
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possa enfrentar essa demanda de forma adequada. 1nclusive com o suporte

de um servidor jcontratado para a revisão dos cálculos.

Cabe ao setor jurldico comunicar o fato ao órgão ges[Qr, que

consoante dispõe a lei, na pessoa do presidente. deverá ~assumir o exame e
solução da questão".

v. A fim de contribuir com a solução assinalam-se algumas

---------------------

possibilidades a serem estudadas:

A.Aumento da carga horária

AI. Regime suplementar/jornada cxtraordináría1

AZ.Alteração da carga horária semanal

B. Contratilção

81. Contrato emergencial

. 82. Criação de mais uma vaga

B3. Terceirlzação2, ,

Ainda, recomenda-se que se verifique Junto ao setor

competente a análise da abertura de uma espécie de "crédito a titulo

preventivo~. Este crédito seria uma espécie de reserva de valores. que

, Embora se trate de contrato emerg"'lci.l. é po<slveJ o ",tabeiecimento de jornada cxtnordinaria
consoante cI.usula MM do contrato c/c artigo. 250 3 254 da Lei Complementar 07/1990.

, Reromend3~se cautela com este ponto. Clta.se a possibilidade em reléência a toroeirilal"io efelu.d"
pelo MUnicípiO quanto às execuções Ii.cais,

AV"'<IOA F1.0RES!lA CU"'A, H' ••• _ EDiflClO SCIlNElOEl< _ !""''','F#lX, (•• , "".1122
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poderia ocorrer de forma parcelada e diluída ao longo do tempo, para

posteriormente, em havendo a condenação do instituto nos processos, ser

utilizado para o pagamento das obrigações judicias dali advindas.

Por fim. recomenda-se a análise dos fatos acima com cautela,

refletindo sobre o impacto de eventual má gestão da capacidade de trabalho

versus demanda apresentados. Até o momento, sabe-se que o valor

atribuído às ações seria de, pelo menos, sessenta mil reais, o que, err

havendo condenação, poderá criar uma obrigação judicial milionária para a
autarquia.

Atenciosamente.

\J.',lI"E-cE ;:).'2> .
MICHELE WEDER SCHEIDMANDEL

OAB/RS 92.789
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DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FI,NANCEIRO

EstImativa do impacto orçamentario-firlanceiro, conforme memorando e documentos ,mexos, em
cumprimento ao disposto nos Arts. 15. 16, inciso L e 17. da Lei Complementar 10112000 considerando
os dados:

Poder/órgão: EXECUTIVOIPREVICARAZINHO
Período: Ano de 2,018.
Referência: Criação de 01 (uma) vaga para o cargo de Advogado no quadro de servidores efetivos do
Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município de Carazinho.

PREVICARAZINHO

ADMINISTRAÇAO PREVlCARA,ZINHO

PREVlOfNCIA SOCIAL

••••EVlr>£NC •••S(lÇ •••.L..~~fMI>O"".s AT'VOS. ' ••••••T"'OS E PE"SlêmiSTAS

MANUTENÇÃQ DOS SERViÇOS ADMINISTRATIVOS
DOTAÇÃO PREVISTA ..

Ri 31234.7\
Ri 4080.00

R$ 35.314,71

UNIDADE 02
SUB FUNÇÃO CI9

I PROGRAMA 2724152-,PROJETO/ATIVIDADE 50020927241~24007

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. RECURSOS RPPS
3125<.--4133,g, 1300000O _ OBRIGAÇOE$ PATRONAIS
3125!>4J3319113000000 - OBR'GAÇOES PATRONAIS

TOTAL NO PROJETO/ATIVIDADE 50020927241524007

PREVlCARAZINHO---------
ADMINISTRA ÃO PREVICARAZINHO

PREVlO~NCIA SOCIAL

PRE\Il~NC'" soe", SER\Illln~ESMrvos "'ATIVOS""""S'O~.!.STAS
CONTR.lBUI Ao AO RPPS

DOTAÇÃO PREVISTA
RS 6,871,64

RS 13.599,45

R$ 20.111 09

IMPACTO FINANCEIRO

'Z015_R$

RS 31.234,11

RS 4080.00

R$S.81164

RS 13.899,46

R$ 56.085,80

R$ 41.850000.00

•~.2018'%
0,07%

0,01%

0,01'10

0,03%

,.,"""'''"''',''''',." _IiENC''''ENIOS " VANTAGENS FIXAS

3131 :J..OI3339046000000 - AUXiliO ALIMENTAÇÃO._----
31258-<41331911300000O - OBRIGAÇOES PATRONAIS
3\253-413319113OOJOO() - OBRIGAÇOES PATRONAIS

TOTAL 0.12%

t ' . PREVlSÃOORÇAMENtÁRIAPARA:lIj:1D .. 1>4,(~~~
---"""'/ ,. !...-~ •••""tT,-...m.~ 'e...- ""~ j,,
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~
Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da criação de criação de 01 (uma) vaga para o cargo de
Advogado no qu:adro de servidores efetivos do Instituto de Previdência dos Servidores Titulares de
Cargo Efetivo do Municipio de Carazinho para o período de 2018.

O percentual apurado é relativo à receita lotai projetada para o ano de 2018 - R$ 47.850.000,00
(quarenta (I sete milhões e oitocentos e cinquenta mH reais).

DECLARACÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 1\,da Lei Complementar 101/00, que há previsão na
Lei de Diretrlzes Orçamentárias e no Orçamento Anual de 2018 e de que serão disponibilizados os
recursos orçamentários e financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na
declaração. para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercicio de 2018,

Carazinho. 07 de dezembro de 2017

,:)ccr" ,Ir:'",'Dlolcna. ar,a'tapltani"
Pre~id~nle Pre\'içarnzinho

D1A1~~,:~~'
CRC/RS83.814
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