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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 15 de fevereiro de 2018.

Excelenlissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 021/18

Senhor Presidente:

ÇAM~R'" MU'ltCIP/lL

••",,~~"[~.çl\~'~~~~I~j
".. 1\0-:41---

l6 HV. llllj

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

021118, desta data, que Cria vaga de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do

Município. constante da Lei Municipal na 7.088/09.

Exposição de Motivos:

A solicitação de criação de vaga para o cargo de Enfermeiro de ESF

deve-se em virtude da necessidade de nomeação do próximo colocado no Concurso

Público nO 001115, em virtude de que uma profissional do Processo Seletivo de

Enfermeiro de ESF irá se desligar nos próximos dias.

Cabe destacar sobre a obrigação de nomeação do novo servidor antes

do dia 21 de março do corrente, que é a data de expiração do Concurso Público nO
001f15, sendo que a ESF não tem como ficar sem esse responsável técnico.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentârio e Financeiro.

Atenciosamente,

SAUDElllDV
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PROJETO DE LEI NO 021, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

Cria vaga de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Município, constante
da Leí Municipal n" 7.088109.

Art. 1. Fica criada na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, a seguinte vaga:

I CARGO
Enfermeiro de ESF

QU_A_N_T_'D_A_D_E_D_E_V_A~AS
01

PAORAOTe
Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes a vaga

criada nesse artigo estão descritas na Lei Municipal n. 8.321f18.

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
atraves 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 orçamentãrias próprias.

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

Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro 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

,em seu art. 17, para fins de compensação quando da criação ou aumento de n ••,pesas
de Caráter Continuado, pod ••rá ser realizada a partir do aproveitamento da margem
pansãn prevista no demonstrativo da margem de expansão das despesas obrill.tórias de
nuado, de acordo com (}art 5°, inciso 11.d" Le nq 101j2000. A COmpen,aç~o de qu •• trata
17 do LRF ••demonstrada abaixo,

mpensação Financeira
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do disposto no capul do art. 169 da Constituição, a d.s[!Psa totall'om pe,soal, em carta
puraçào I' em cada ente da Federação, não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da
nte Ifquida, sendo 54% (cinqüenta e quatro por cen!n) para" Exewtivo. A tabela ab"ixo
tua! gasto d. pessoal. bem como, o decorrente do aumento da despesa:
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CARAZINHO.RS
SECRETARIA MUNIClPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

Setor de Contabilidade e Orçamento

b) Metas Fiscais:
O Aumento da Despesa a despesa criada ou aumentaria não afetará as metas de resultados fiscais
pr ••vistas_

Compatibilidade PPA, LDOe tOA

o aumenm da despesa tem compatibílldade com o PPA e LOA e principalmente no inciso 11dn art- 51
da Lei de Diretrizes Orçamentári"lõ I'0ra o exercido d••2016. Com a promulgação da lei Munidrol n'
8.327, de 06 de fevereiro de 2018, foi revogado o requisito proposto pejo inciso I do art. 52 da LDO
2018, de que somente poderiam ser admitidos servidores se ocorresse a va<;ãnda ou a previsão de
provimento de cargos e empregos públicos que for"m incluídos na metodologia de cálculo tia propost3
orçamentária c, purtanto, a referida despesa atualmente pos~ui compatibilidade com PPA,!.DOe tO,\

I'arecer
:\0 uso de minhas atribuiçõcs legais, em cumprinwnto às determinaçõ.,,; da LC101{00 e à vista da
referida estimativa de impacto, DECLAROque existe recursos par~ a execuçãI"Jdas ações prevista, Para
mstnllr a dedaraçâo do Senhl}r Ordenadl}r da Despesa.

Ana Paula Denicoló da Costa
Agente de Planejamento e Orçamento

DECLr\RAÇÃODOORDENADORDEDESPESAS

DECLARO,em cumprimento aI) artigl} 16, Inciso ll. da lei Complementar 101{00, que há prev;sli" na
lDO e Orçamento Anual de 2018 e de que serão disponibilizados os rt!cursos orçamentários e
financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Dedaraç~o do Departamento de
Contabilidade. para pagarnentI"Jde aCl}rdl}com o cronograma f",anceiro do cKerciril}de 20 IB.

CarazinhojRS. 23 de fevereiro de 2018,

Ao,rt1.iJ;;t ,T.f.,d,
OrdeJd~ra de Despesas

Secretária Mumcipal da Saúde
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"oal ",mdecorr~n(ia da criação de vaga dt' Enf••nneiro de f.SF.
a MunidpaJ de S.úd".

{ético

alítico

o ORÇAMENTÁRIO Ne018/2018

sponsahilidade Fiscal estabelece qu" a aiaç~o, expansão Ou
ntal qu" acarrele aumento da desp",a s"rá acompanhado de
nanceiro no exercício cm que deva entrar em vigor e nos doi,
o total estimado no ano de 2018 ~ de R$ 22,161.36 (vinte e do;s
e seis centavos), conform" demonstradn na tab"la abaixo'

de Saúde juslilka Opedido "m decorrência da r"posiç.'1ode om
d", ESF, ,..,gime (elctista. qo" irá se desligar. N"st" sentido,
previu ar"nas Oprovimento do cargo em caráter ef••tivo, havel"Í
gos patronais, confolTl1etabela abaixo:

do do Rio Grande do Sul
CiPlO DE CARAZINHO-RS
CIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO

e Contabilidade e Orçamento

ohrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
istralivo nurmativo que fixem para Oente a ubrigação legai <.I.
a dois exercícios. Os atos que criarem ou aumenta,..,m d"spesa
H a oligt'm l'los re-cursos para seu custeio, d,,"endo seus efeitos
"r cornpl'nsados I'elo aumento permanente de receita ou pela

•.

•• to
MUNI

SECRET ARtA MUNI
Setor d

IMPACT

Ohjeto

Trata-se d••aumento da despesa de p••
contorme Oficio010/2018 da Secretari

Aumento da Despesa

Conforme COO.<t:.1nl}Ol1cio,a S••crctaria
profissional do cargo de Enfermeiro
considerando que o concurso vigente
gastos extras em decorrência de encar

Tabela 1 _DemonSlratiV(Ido CálculoAn
o.do. doc.'JO

s•••••~;o r.•,S" ,P.d,~•• Sol>"o

E"",,oçjo ~nI.,..nrjrndt~1CLr '.717.

M",""" Enlmll"",d,ESF Te 4.117.
OIFORENÇA

O inciso I do art, 16 da Lei de RI'.
aperfeiçoam ••nto de açiio gowrname
estimativa do impacto orçamentário.fi
subseqüentes. Neste sentido. o impac!
mil cento e sessenta e um reais e trinta

Tabela 2 - Oemonstr-advu do CálruloSln

Valor

0"'" Qro, Mensal
UnItário

Enfermeirod. ESF , 2.216.14

Total , 2.216,14

Compensação
Conforme art. 17 da LRF,considera'se
de lei, medida provisória (lUato admin
sua execuçâo por um p••riodo ~operior
de que trata o caput deverâo demonstr
financeiros. (lO' pe,iodos seguintes, S

reduçãll pelTlI~lIent••0.1 •• d"'p"sJ.
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