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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 24 de julho de 2019.Of. n° 185/19-GPC

Excelentíssimo Senhor 
Ver. Daniel Weber
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL '
DE CARAZINHO j J Q

Protocolo n* t»yT /J
Hora * 

XCT73
2 5 JUL. 2019

Responde OP N° 250/2019 rJ^-MRes.i
Ass.:

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, oriundo dessa Casa, o qual solicita 

informações referente ao PL N° 36/2019, encaminhamos cópia do expediente recebido do 

Secretário Municipal de Educação.

Atenciosamente

l/on ÍSofyriitz 

Prefeito

j



w

'iS'S'-.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

W 'gsfr

SMEC
■-*

DE EDUCAÇÃO

Carazinho, 18 de julho de 2019.

OF. N° 169/19/ADM/SMEC 
De: Secretaria Municipal de Educação 
Para: Secretaria Municipal da Administração e Gestão 

a/c: Sr. Lori Luis Bolesina

Prezado senhor:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos através deste, responder a OP n° 

250/2019, quanto a solicitação de informações referente ao PL n° 36/2019:

1. Informamos que o número de portarias realizadas para o ingresso em cada classe 

(promoção) dos integrantes de carreira do quadro do magistério público municipal é 

muito alto, tendo em vista que desde o ano de 2005 até o momento foram 1.050 

portarias promovendo professores e especialistas de educação. As promoções 

iniciaram no ano de 1990, portanto o número de portarias é bem maior e não 

dispomos de servidores para realizar este levantamento.

Salientamos que as portarias se encontram à disposição do vereador João 

Pedro Albuquerque de Azevedo, na Secretaria Municipal de Educação para análise 

e conferência.

2. Segue em anexo a resposta do Setor de Contabilidade e Orçamento da Secretaria 

da Fazenda.

Sem mais para o momento, agradecemos e pedimos desculpas pelo equívoco 

quanto aos dados informados.

Atenciosamente,
Preí de Carazinho 
Secre-.n;? de AfifTimiyf^ção

1 4 JUl 2019

LUCAS GABRIEL LOPES 
Secretário Municipal de Educação __
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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 n- 060/2019
Secretaria Municipal de Aministração
Assunto: OP n9 250/2019 - Promoções Magistério

Prezados(as) Senhores(as]:

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, venho por meio deste informar que a estimativa que 
constou na proposta da Lei Orçamentária Anual de 2019 para a promoção do quadro do magistério 
representou cerca de R$ 46.700,00 (quarenta e seis mil e setecentos reais) mensais, já considerando os 
reflexos na carreira como os adicionais por tempo de serviço, assim como as provisões para férias e 
139 salário e os encargos patronais. Especificamente ao Projeto de Lei ne 036, de 17 de abril de 2019, 
estima-se que acrescerá em aproximadamente R$ 36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos reais) os 
valores com folha de pagamento dos profissionais do magistério e os encargos sociais.

Destaca-se os ambos valores referem-se a estimativas, sendo que o custo efetivo só poderá ser 
conhecido após a publicação dos profissionais que forem promovidos.

Sendo o que se^apresenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer 
esclarecimentos que semzerem necessários. A

Cirazinho. 23/í( julho d&2019.

D^ELSCHU
Agente de Planejamento e Orçamento

ÃDROALDO DE 0ARL
Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação

Pref Manvipíi rff Oazinho 

l 3 JUl 2019


