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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 22 de janeiro de 2018

Exoolentissimo Senhor,

Ver, Mareio Luiz Hoppen,

Presidente da Cámara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 014/18

ÇAM"R" MUNICIPAL
DI:: CARAZINHO~~.'"";9r;'3I__

Senhor Presidente'
:::~"#iit'/.L

V
Peio presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n"

014/18, desta data. que Cria vagas de cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Município,

constante da Lei Municipai nO 7.088/09, para apreciação sob Regime de Urgência,

Exposição de Motivos:

A criação de vaga para o cargo de Assistente Social no Quadro de Pessoal

Efetivo do Município visa ã colocação de um profissional técnico para o serviço de Família

Acolhedora. sendo que esta é uma determinação judicial a ser cumprida com a maior

brevidade possível

Já a ampliação de vagas para o cargo de Atendente de Farmácia deve-se

devido à grande demanda na Farmácia Básica Municipal, sendo a nomeação de servidores

para este cargo imprescindivel para garantir a qualidade no atendimento à população.

Para preenchimento das vagas, serão nomeados os próximos colocados na

banca do Concurso 01/15, que vence em 21 de março do corrente ano, motivo pelo qual

solicitamos a apreciação sob regime de urgência

Cabe salientar que as vagas foram previstas na Metodologia de Cálculo da

Despesa de Pessoal da Proposta Orçamentária 2018. conforme expediente do Setor de

Contabilidade e Orçamento, cópia em anexo,

Atenciosamente,

Prafail ,
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PROJETO DE LEI N° 014, DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

Cria vagas de cargos no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, constante
da Lei Municipal na 7.088109.

Art. 1° São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Município, as seguintes vagas:

l

CARGO
Assistente Social

~I}denle de Farmacia

QUANTIDADE DE VAGAS
01
02

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes as
vagas criadas nesse artigo estão descritas na lei MunicipaI7.0B8/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos servidores públicos do
Município de Carazinho (Lei Complementar n.O 07/90) aos ocupantes das vagas
criadas através da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve
os cargos de provimento efetivo do Municipio.

Art, 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2018.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

•

Memo nO 010/2018
Secretaria Municipal <J~Administração
Assunto; Admissão Sen1dures Prevlstlls LOA2016

Prezados{as) Senhores{a.,):

ADcumprimentá-los (as) cordialmente, infonnamos que a Constituição Federal em seu 3rt
169, ~ I" estabelece que a admissão ou contrataçàu de pessoal, a qualquer título. pdos órgãos e
entidades da administra,do direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder
público, sll poderão Ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender ils
projeçocs de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e se houver autorização especifica
na lei de diretrius lIrçam~ntárias_ Neste sentidll, a Lei de Diretrizes Orçamentárias p~ra Oexercicio
financeim de 2016, em seu art. S~,estabele<:eu requi5itos para (}pmvimentll de carglls, lIS quais
transcrevem(}s abaix(}:

"An Sl. tio <••"daa d~ lOlR, ab•• .-vadoa di.pasta na o,," 169"0
eoo,mlllçdo Fodmll e "" o,," 51 desta !.<JL 'ame"'" poIlúiia '"
od",itidos ,ervidQ",s 50, cu",ulo~'Y<lmon"',
, • ocorrer a VIlnlnda ou a p,"vlsdo d~ph ••lm~olDdeCCl'Y"" ,
,mprego; públicos quoftJ"m ioc1"ido; nu metodO/OlIia de rnk"lo
da p'opO;la o'T"ment<irl", d<omonsl7i>d""na la!>.,,, a q~e ••
'"f~""a ar( 50;
/I houver prt-.lO doroçiio arçom,ntário .,"jiCl"OI~ P"'o o
o"od,m'ht1:> do desl""'a;.
111- for ob •• "",do o limi!. p"yisto "O ar<. 53,-

Especificamente em relação ao inciso I do art. 52 da LDO2018, foi elaborado demonstrativo
e~pecffico na proposta orçanlentária para O exercício corrente, relativo aos Recursos Humanos que
Compuseram a Metodologia de Cálculo da Despesa de Pe~soal da Proposta Orçamentária 2016 e
especificamente aos cargos em qu~ foi prevista sua ampliação nu quadro, foram os seguintes:
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNicíPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA EARRECADAÇÀO
Setor de Contabilidade e Orçamento
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for."': D.monrtrative' d. LDõ20IS, "rts. 50, $1 e 5Z

Ressalta-se qu~ o provimento dos cargos previ~tos d~ve ocorrer até o mês de setembro de
2018, tendo em vista que será o mês de rderência para elabof"çãe da pr(lposta orçam~ntâria de 2019,
Também, no ato da admissão deverá ser verificada ~ ~xisti'ncia de vaga no quadro dos servidores de

provimento efetivo.

Tendo ~m vista que a elaboração da proposta o"amentária já collsiderou a admis,ão do,
servidores. fíc~m dispens~dos de elahoração dos procedimentos administrativos d~ estimativa do
impacto orç3m~ntário-financeiro e d"çlaraçáo do orden~dor da despesa de que tr~ta O~rt. 16, Ie 11,d~

LC nO 101/20rlQ.

S~ndo o que se "prt.osenta p~ra o momento, nos coloc~mos
esclarecimentos que SI' fizerem n""es,ários.

d disposição de quaisquer/\
,
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D~.J.EL SCHU
Agentede Planejamento eOrçamento

I
C~razin:~ 22 de janeiro de 2018.
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Secretário Munjcip~lda Fazen<;13eArrecadação•
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