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Foco na Educação
Caros leitores do jornal De Fato

Mansari visita empresa para agradecer
Roupas do Pólo lavaram cerca de 600 kg de agasalhos da entidade assistencial

Senhores Pais
e/ou Responsáveis
A SMEEC, Secretaria Municipal de Educação Esporte e Cultura,
informa que por sugestão do Comitê Estadual de Saúde criado pela Governadora Yeda Crusius o qual recomenda uma postergação do retorno dos
alunos das escolas por 14 dias. As escolas municipais e estaduais retornarão
as atividades normais dia 17/08/2009, os alunos bolsistas que freqüentam
as escolas de Educação Infantil também se enquadram nesta determinação.
Essa medida foi tomada devido ao agravamento do frio e com o aumento de
casos de gripe A no estado. O objetivo é diminuir a velocidade de disseminação, em populações específicas que tenham mais facilidade de contágio,
lembrando que é uma atitude apenas preventiva, pois não se tem até o momento nenhum caso comprovado da gripe A H1N1 no nosso município.
Esclarecemos que os professores também estarão dispensados e ao
retornarem será revisto o calendário escolar para a recuperação dos dias letivos.
Contamos com a compreensão de toda a comunidade escolar, pois nossa intensão é preservar a saúde da população.
HELENISE ZOCH DA ROSA
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura

A lavanderia e toalheiro
Roupas do Pólo, localizada
no Centro da cidade, recebeu
uma ilustre visita nesta terçafeira, dia 28. A presidente do
Movimento Assistêncial de
Nova Santa Rita (Mansari),
Silvia Lo Pumo de Brito Velho

Seger. Acompanhada de Carla
Zílio, secretária de Saúde e
Assistência Social e Sidnei
Gomes, presidente do
Conselho Municipal de
Assistência Social, que
também fazem parte da
entidade, a primeira-dama do

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICIPIO: NOVA SANTA RITA/RS - PODER LEGISLATIVO
EXERCICÍO: 2009
PERIODO DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2008 A JUNHO DE 2009
CVA: 2009072708294900201470
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")
DESPESAS EXECUTADAS
(Últimos 12 meses)

CAMPO

DESPESA COM PESSOAL

1
2
3

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)
Pessoal Ativo
Pessoal Inativo e Pensionistas
Outras despesas de Pessoal decorrente de Contratos de
Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º, art. 19 da LRF) (II) =
(6+7+8+9)

4
5

Indenizações por demissões e Incentivos à Demissão Voluntária

6
7
8
9
10
11

Decorrentes de Decisão Judicial
Despesas de Exercicíos Anteriores
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados
DESPESA LIQUÍDA COM PESSOAL (III) = (I-II)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = ( IIIa + III b)
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL
( VI ) = (IV/V)*100
13

CAMPO
12

INSCRITAS EM
LIQUIDADAS
RESTOS A PAGAR NÃO
(a)
PROCESSADOS (b)
906.402.89
906.402.89
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1.964.13

0,00

1.964.13
0,00
0,00
0,00
904.438.76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
904.438.76
VALOR
28.544.034.86

14 LIMITE MÁXIMO (incisos I,II e III do art. 20 da LRF) - (6.00%)
15

LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) (5.7%)

3,17
1.712.641.97
1.627.009.87

Nota: Durante o exerc., somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No final do exerc., as desp. não liquid. insc. em Restos a Pagar não proces.
são também consideradas execut. Para maior transparência, as desp. execut. estão segregadas em:
a) Desp. liquidadas: aquelas em que houve a entrega do material/serviço - art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Desp. emp. mas não liquid., insc. em Restos a Pagar não proces., consideradas liquid. no exercício - inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

município foi agradecer a
higienização das roupas
realizada pela empresa de
forma gratuíta. “Viemos
agradecer a iniciativa que
mostra a parceria entre o
Mansari e a Roupas do Pólo
em favor da população”,
disse a esposa do prefeito
Francisco Brandão.
Assim que foram lavadas,
as roupas começaram a ser
entregues
aos
mais
necessitados. “Foram cerca
de 600kg de agasalhos que
foram lavados e prontamente
doados à comunidade
carente”, disse Sidnei Gomes.
O diretor da empresa, Delmar
de Souza, aproveitou a
oportunidade para apresentar
as instalações do local, bem
como demonstrar como
funciona o trabalho dos
funcionários da fábrica
inserida no ramo de
higienização de uniformes
industriais. “A cidade está
crescendo ordenadamente e
este local é um exemplo
disso”, afirmou Silvia Seger
enquanto cumprimentava
funcionários.
Delmar de Souza se
colocou a disposição para
futuras campanhas, como a do
combate ao câncer de mama,
já iniciada pela entidade. Além
disso, o diretor da empresa fez
algumas reivindicações ao
poder público municipal, como
a melhoria da mão-de-obra e a
construção de mais creches
para atender seu quadro de
funcionárias. “Priorizamos a
contratação de pessoal
residente na cidade, porém isto
nem sempre é possível em
virtude da falta de qualificação
profissional. Nossos empregados, em sua maioria, são
mulheres que, portanto,
precisam deixar seus filhos em
locais seguros enquanto
trabalham”, explicou.

