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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cf. nO 011/18 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 009/18

Senhor Presidente:

C~razinho. 09 de janeiro de 2018.
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
009f18, desta data, Que Inclui Art. gO.Aa Lei Municipal n° 7.887/14.

Exposição de Motivos'

o projeto de lei apresentado visa o restabelecimento da jaton aos

membros da Junta Administrativa de Recursos de Infração _ JARI.

No ano de 1998 o Municipia estabeleceu, por intermédio da Lei

Municipal nO 5.212, a possibilidade de remunerar os membros da JARI com um jeton

por sessão realizada, nos seguintes termos:

Art. 5" - Os membros da JARI farão jus a um gelon, por sessão realizada, no

valor de 30 UFIRs.

Paragrafo Único - O vaiar do gelon sera reajustado no mesmo percentual do

aumento que vier a ser concedido aos servidores do Municipio e na mesma

data.

Ocorre que com a necessidade de adequar a legislação municipal à
Resolução n' 296/2008 do CONTRAN, a Lei Municipal na 5.212198 foi revogada pela

Lei Municipal na 7,881114, A nova norma nada dispôs sobre a remuneração dos
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membros da JARI, tendo sido 1011sistemática extinta com o novo diploma legal. A

resolução nO 357/2017 do CONTRAN, que estabelece as diretrizes para o regimento

das JARI, não estabelece Qualquer vedação quanto à remuneração de seus

membros.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro que

demonstra a existência de recurso suficiente para honrar o pagamento da despesa

criada.

Atenciosamente,

Pretai o
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PROJETO DE LEI N° 009, DE 09 DE JANEIRO DE 2018.

Inclui Art. gO.Aa Lei Municipal n' 7.887/14.

Art. 1" Fica incluso Art. 9"-A a Lei Municipal n' 7.887 de 19 de dezembro de
2014, que Dispõe sobre a criação do Departamento Municipal de Trânsito e da Junta
Administrativa de Recursos de Infração - JARI, com a seguinte redação:

"Art. 9'-A Os membros da JARI farão jus a um jaton, por sessão
realizada, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por participante.

91" Para fins do recebimento do jaton de que trata o caput deste artigo,
fica estipulado o numero máximo de 01 (uma) sessão mensal, que deverá ser
realilada na última semana de cada mês, havendo necessidOilde.

92° O valor do jaton será reajustado no mesmo percentual do aumento
que vier a ser concedido aos servidores do Municipio e na mesma data."

Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita, 09 de janeiro de 2018.
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Estado da Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÃRlO N" 032/2018

Objeto

Trat<l-se de aumento da despesa <1•• pessoal em decorrência da criaçii(} de jeton para a Junta
Administrativa de Recursns de Infraç;}o - lARr, wnforme Projeto til' Lei o" 009/2018.

Aumento da Despesa

Conforme consta na Projeto de Lei n" 009/2018, os 03 (três) rnembms da JARIfarão jus a um jeton,
por sessão realizada mensalmente. (lovalor de R$ 100,00 (cem reais) por membro. O inciso J do art 16
da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criação, expansão Ou aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumemo da despesa será acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercido em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes. Neste
sentido. o impacto total estimado no ano de 2018 é de R$ 3.000.00 (três mil reais). conforme
demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 1 - Demonstratho do Cálculo

EspecifrcaçAo Qtde Valor Menul Valor Mensal
Em 2018 Em2019 Em2020Unitário Total

leton. JARI , 100.00 300.00 3.000.00 3.744.00 3.912.48

Compensação

Confonne art 17 da lRF. considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada
de lei. medida provisória ou ato administrativo normativo que fIXempara o ente a obrigação legal de
Sua execução por um periodo superior a dois exercirios. Os ato.<que criarem ou aumentarem despesa
de que trata o caput d••verão demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. devendo .<eusefeitos
financeiros. nos períodos seguintes. ser cOmpensados pelo aumento permanente de receita ou pela
redução permanente de despesa.

ALDO 20Hl .••m seu art 17. para fins de c'Umpensaçào quando da criação ou aumento de Despesas
Obrigatórias de Caráter ContinuadO. puderá ser realizada a partir do aproveitamento da margem
líquida de expansão prevista no demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de
caráter continuado. de acordo com Oart. se. inciso!l. da LC1I~101/2000. A COmpensaç~ode que trata
o!j Z. do art.17 da LRFé demonstrada abaixo,

T~bel~ 3 - Compensação f1nancell"'l
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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

Clas~íncação Orçamentária

o aumeoto da despes. correr.i por rubrica, m\lltiorç.meotária, e de que .er." di'p<>mbihzados o. recur""
or,amentários • financeiros nece"ários à reali1-aç:loda de'pe •• sendo operacionallzada oa fonna previ'Lo no
inci,o I.do art. 7' da LOA2018.

Limites f"i~cais
a) Despesa de Pessoal:

Para oS fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal. em cada
período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder 60% (sessenta por cento) da
reCeita corrente líquida. sendo S4% (cinqüenta e quatro por cento) para o EXel:utivo.A tabela abaixlI
evidencia o atual gasto de pessoal, bem como, Ode<:orrente do aumento da despesa:

Tabela 4 - Estimativa do Gasto de Pessoal

b} Metas FIscais:° Aumento da Despesa a despesa criada oU aumentada não afetará as metas de resultados fiscais
previstas.

Compatibilidade PPA, LDO e LOA

o aumento da d"'pesa tem compatibilidade com o PPA e LOAe principalmente 00 iocisoll do <1ft.51
da Lei ele Diretrizes Orçamentárias para o exercki(l d., 2011:1_Com a promul.:açao da Lei MUnicipal nO
8.327, de 116de fevereiro de 201ll, foi revogado o requisito propusto pel(l inci~ol do art. S2 dJ LDO
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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

2018, d~ que som"nt~ poderiam ser admitidos ~e,.;dores se ocorresse a vacânda ou a previsâo de
provimento de cargos e empregos públicos que forem incluídos na metodologia de cálculo da proposta
orçamentária e, portanto, a referida despesa atualmente possui compatibilidade com PPA,I.DOe LOA.

Parecer
No uso de minhas atribuíções legais, em cumprimento às detenninaçõe, da LC lOl/00 e à vista da
referida estimativa de impacto, DECLAROque ex;.;te cursos para a execução das ações prevista Para
instruir a declaração do Senhor Ordenador da Désp n.

/
D I Schu

Agente de Planejamento e Orçamento

DECLARAÇÃO 00 ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO,em mmprimento ao artigo 16, Inciso 11,da Lei Complementar 101/00, qu~ há preVlsào na
LDO e .orçamento Anual de 2018 e de que serão disponibiliZ>ldos os recursos orçament:<irios e
financeIros ne<:essários à realizaçâG da despesa acima descrita na Declaração do Departamento de
Contabllidade, para pagamento de acordo COmOcronograma financeiro do exercício de 2018.

I//'1111] ~araZinhO/RS. 23 de fevereiro de 2018,

Adroaldo De Carh \.,
Ordenadbr de Oe~pesas

S,.,;;retáriaMunicipal da Fazenda
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