
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA2INHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Carazinho, 19 de novembro de 2019.Of. n° 291/19 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores hQ>-Q£\— -
. ir

1,

Responde OP n° 379/2019

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar o memorando n° 080/19 recebido do Setor de 

Contabilidade e Orçamento, contendo as informações referentes na Solicitação de 

Informação referente ao PL n° 036/2019, que fixa o número de vagas nas classes de 

promoções dos integrantes de carreira do quadro do magistério público municipal 
para o ano de 2018.

Atenciosamente,

/

0Mifid híhitz
Prefeito

JSP
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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 nQ 080/2019
Secretaria Municipal de Administração
Assunto: OP n9 379/2019 - Promoções Magistério

Prezados(as] Senhores(as):

Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, venho por meio deste prestar as informações 
solicitadas na OAE 105/19, referente ao PL n-036/19 que fixa o número de vagas do magistério para 
o ano de 2018.

1) Qual o valor que consta na LOA referente as 64 vagas que contemplam o Projeto?

A estimativa que constou na LOA 2019 é de R$ 46.716,67 (quarenta e seis mil, setecentos e 
dezesseis reais e sessenta e sete centavos) mensais.

2) Qual o valor que ficaria com a proposta da Emenda 2 em anexo?

A estimativa é de R$ 46.929,17 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e nove reais e dezessete 
centavos) mensais.

3) No caso de o valor decorrente da Emenda 2 ser superior àquele previsto na LOA 2019, o 
impacto, considerando as receitas efetivamente arrecadada até o momento, pode ser 
favorável à execução da despesa?

Cumpre informar que o excesso de arrecadação dõ Fundeb ocorrido até a presente data, 
decorre da manutenção da alíquota básica do ICMS Estadual apenas para os anos de 2019 e 
2020, conforme a Lei Estadual n9 15.238, de 21 de dezembro de 2018. Dessa forma a 
arrecadação provisória deste excedente de recursos não pode ser considerada como aumento 
permanente da receita para fins de atendimento ao § 3Q do art. 17 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal face ao aspecto precário da Lei Estadual nQ 15.238/2018.

Sendo o que se^presenta para o momento, nos colocamos a disposição de quaisquer 
esclarecimentos que se fizérem necessários. !

o,l de 2019.

tjAJHEL SCHU
Agente de Planejamento e Orçamento

ADROALpO DE CARLI 
Secretário Municipal da Fazenda e Arrecadação


