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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 288/19-GPC Carazinho, 13 de novembro de 2019.
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Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Encaminha Projeto de Lei n° 090/19
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Aas.;

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.° 090/19, que 

Cria vagas do cargo de Monitor de Apoio Especializado, previsto na Lei Municipal n° 

7.994/2015, para apreciação sob Regime de Urgência, em virtude da vigência que se dará a 

contar de Janeiro de 2020 e para compatibilizar na votação do Orçamento, previsto até 15 de 

dezembro de 2019.

Exposição de Motivos:

O presente projeto visa, contemplar o aumento de vagas na rede pública municipal em vir
tude da ampliação de algumas escolas, devido as atribuições do mesmo, pois as atribuições do 
cargo de Monitor permite que o servidor possa atender as crianças com necessidades especiais e 
as crianças como as demais, o que faz-se necessário nos dias atuais onde a inclusão acontece na 
prática em nossa rede.

Fica dispensada a elaboração de Impacto Orçamentário de acordo com art.51, §§ 5o e 6o 
da Lei de Diretrizes orçamentárias para 2020, que estabeleceu que deverão ser considerados na 
elaboração da proposta orçamentária os efeitos resultantes de projetos de lei encaminhados à 
Câmara Municipal até a data de apresentação da proposta orçamentária de 2020, que tratem es
pecialmente nos casos de concessão de vantagens e aumento na remuneração de servidores; 
criação e extinção de cargos públicos e alteração de estruturas de carreiras; e provimento de car
gos efetivos, mediante concurso público.

Atenciosamente.
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PROJETO DE LEI N°090 , DE 13 DE NOVEMBRO DE 2019.

Cria vagas do cargo de Monitor de Apoio 
Especializado, previsto na Lei Municipal n° 
7.994/2015.

Art. 1o Ficam criadas vagas para o cargo abaixo relacionado, do Quadro de 
Pessoal Efetivo do Município, a saber:

QUANTIDADECARGO
MONITOR DE APOIO ESPECIALIZADO 04

Art. 2o As atribuições, requisitos e carga horária pertinentes ao cargo estão 
previstas na Lei Municipal n° 7.994/2015.

Art. 3o As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão à conta de 
dotação orçamentária própria da cada Secretaria em que os referidos servidores estiverem 
lotados.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo seus 
efeitos a partir de 10 de janeiro de 2020.

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2019.

DS/DD


