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PREFElTURA MUNICIPAL
DE CARAZlNHO

or nO113/10 - GPC Carazinho, 07 de maio de 2010.

Excelentissimo Senhor

Vereador Gilnei Jam§

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 067/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa EgrE§giaCasa o Projeto de Lei n.o 067/10,

desta data, o qual Declara situaçao de emergencia e contrata emergencialmente servidores para

trabalharem na Secretaria Municipal da Saude, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Necessitamos contratar em regime de emergencia os cargos que naG foram con
templados em concurso publico ou processo seletivo, para a continuidade dos serviços de sau
de. Os cargos do Serviço de Saude Mental estao de acordo com a portaria n° 336/GM de 19 de
fevereiro de 2002, em conformidade ao funcionamento do CAPS. Estes cargos necessitam de
tempo de contrataçao de 6 meses, prorrogiwel por igual periodo se necessario.

Esta contrataçao faz-se necessaria devido ao termino do contrato de gestao da a
tençao basica do municipio com o CMPP, que sera no dia 31 de maio de 2010.

Solicita-se a contrataçao nas especialidades medicas devido ao numero de consul
tas serem superior a cem (100) consultas mensais, naG sendo viavel financeiramente para o
municipio a contrataçao por consulta medica. Tambem, o municipio de Carazinho assumiu a
gestao plena da saude e as especialidades devem ser obrigatoriamente oferecidas por nosso
Municipio aos demais Municipios que fazem parte de nossa micro-regiao.

SAUDE/IMD

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentario e Financeiro.
Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 067, 07 DE MAlO DE 2010.

Declara situaçao de emergfmcia e contrata
emergencialmente servidores para trabalharem
junto a Secretaria da Saude.

Art.1° Fica declarada situaçao de emergencia para atendiment2 da necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, IX, da Constituiçao Fede
ral.

Art. 2° O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relaçao abaixo,
em carater emergencial, com bas e no art. 250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO
07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

N° CARGO PADRAOHORARIO
05

Agente de Saude Mental R$ 797,1740
02

Enfermeiro em Saude Mental 2.779,0040
02

Medico Ginec%gista/Obstetriçia 2.156,3220
01

Medico Neuroloqista 2.156,3220
01

Medico Oftalmologista 2.156,3220
01

Medico Otorrino/aringologista 2.156,3220
02

Medico Pediatra 2.156,3220
01

Medico Urologista 2.156,3220
01

Terapeuta Ocupacional 1.821,4920

Paragrafo Unico. O contrato emergencia/ tera vigencia pela perfodo de 06 (se is)
meses, prorrogavel por igual perfodo, a contar da data de publicaçao desta lei.

Art. 3° As atribuiç6es e responsabilidades pertinentes aos cargos, descritos no
artigo 2°, estao descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 4° Servira de recurso para cobertura das despesas decorrentes desta
Lei, a reduçao das seguintes dotaç6es:

09 - SEC. MUN. DA SAUDE

0902 - Fundo Municipal de Saude
0902.1030201692.096 - Manut. Atividades centro de esp.medicas
484-7/3319004000000 - Contrataçao por tempo determinado

0902.1030201702.101 - Manut. Atividades atençao saude mental
3239-5/3319004000000 - Contrataçao por tempo determinado

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2010.
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ANEXO I

a) Criaçao dos Cargos em S~llJdeMental:

TERAPEUTA OCUPACIONAL

Exigencia Minima: Nivel Superior Completo especffico. Habilitaçao legal para o exercicio da funçao. Re
gistro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 1.821,48
Numero de vagas: 01

. Descriçao sintetica: Desenvolver oficinas terapeuticas no serviço de saude mental, atuar no CAPS II,
CAPS Infantil.

Descriçao Analitica: Capacitar, implantar e supervisionar projetos de dinamica da produçao da trfade
saude-doença-atençao capazes de intervir sobre problemas de gestao dos serviços e processos de tra
balho em saude com soluç6es criativas, tomando por referencia a Polftica Nacional de Humanizaçao da
Atençao e Gestao do SUS (PNH). Construir referenciais te6ricos e metodol6gico para a produçao de
process os de mudança dos modelos de gestao e de atençao nas organizaç6es de saude do municipio.
Realizar avaliaç6es de terapia ocupacional com enfase em saude mental. Coordenar e supervisionar
atividades ocupacionais no ambito da saude mental. Realizar grupos terapeuticos. Desenvolver oficinas
terapeuticas. Emitir pareceres sobre assuntos de sua especificidade, e outros afins.

ENFERMEIRO EM SAODE MENTAL

Exigencia Minima: Nivel Superior Completo em Enfermagem. Habilitaçao legal para o exercicio da fun
çao. Registro Profissional no 6rgao competente. Especialista em Saude Mental e ou com experiencia
em saude mental.

Carga Horaria: 40 horas semanais
Vencimento: R$ 2.779,00
Numero de vagas: 02
Descriçao sintetica: Desenvolver atividades pertinentes El profissao, atuando como enfermeiro responsa
vel no CAPS II, ou CAPS Infantil da Secretaria Municipal de Saude de Carazinho.
Descriçao analitica: Acompanhar, orientar e intervir atraves de tratamentos prescritos nos usuarios da
saude mental do municipio atraves do CAPS II e CAPS Infantil. Realizar consultas de enfermagem, con
forme normas tecnicas operacionais, solicitar exames complementares, prescrever/transcrever medica
ç6es. Ministrar medicamentos: VO, IM, EV, SC, fazer curativos. Promover atividades educativas de edu
caçao em saude com usuarios e familiares. Coordenar as atividades de enfermagem administrativas e
praticas do serviço de saude. Realizar cuidados diretos de enfermagem, fazendo a indicaçao para a con-

'tinuidade da assistencia prestada; Realizar a estruturaçao e execuçao do piano de trabalho integrado em
equipe multidisciplinar dos pacientes do CAPS; No nivel de suas competencias, executar assistencia
basica e aç6es de vigilancia epidemiol6gica e sanitaria; Realizar aç6es em saude, quando necessario,
no domicilio; Auxiliar no preenchimento e encaminhamento das APACS.
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Descriçao sintetica: Atuar nos serviços de saude mental do municipio de Carazinho, orientando, acom
panhando e intervindo junto a usuarios do CAPS II, CAPS infantil, Ambulat6rio de DependEmcia Quimica
e ou Ambulat6rio de Saude Mental.

Descriçao analftica: Cadastrar, acolher, orientar e acompanhar usuarios dependentes quimicos e porta
dores de doenças mentais no serviço de saude. Inserir os usuarios acolhidos no serviço de saude men
tal, no tratamento medicamentbso, terapëutico. Orientar e incentivar os usuarios a participarem dos tra
balhos e oficinas realizadas, buscando a interaçao dos familiares no tratamento terapëutico. Realizar
oficinas com atividades de grupos com os usuarios. Acompanhar usuarios quando necessario ate o mo
mento dainternaçao hospitalar. Acompanhar o andamento do tratamento hospitalar dos usuarios, reali-
zando a busca ativa quando necessario. •.

b) Criaçao de Cargos nas Especialidades Medicas

MEDlCO OFTALMOLOGISTA

Exigëncia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico. Especializa
çao em Oftalmologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Realizar atendimento oftalmol6gico nos serviços de saude do municipio.
Descriçao analftica: Realizar atendimento na area de oftalmologia; desempenhar funç6es da medicina
preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagn6stico, terapeutica, acompanhamento dos
pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no ambito das atri
buiç6es pertinentes ao cargo e area.

MEDlCO UROLOGISTA

Exigëncia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de MMico. Especializa
çao em Urologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Realizar atendimento na area de urologia, atuando nos serviços de saude do muni
cipio.
Descriçao analitica: Realizar exames mMicos, emitir diagn6sticos, prescrever medicamentos e outras
formas de tratamento para as afecç6es e anomalia do sistema urinario, empregando processos
adequados e instrumentaçao especifica. Participar do planejamento, execuçao e avaliaçao dos pianos,
programas e projetos de Saude Publica, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na
promoçao, proteçao e recuperaçao da saude. Executar outras tarefas correlatas a funçao.

MEDlCO PEDIATRA

Exigencia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico. Especializa
çao em Pediatria e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 02
Descriçao sintetica: Realizar atendimento medico pediatrico na Rede 8asica e, emergencialmente em
caso gerais.
Descriçao analftica: Prestar assistëncia medica em crianças; diagnosticar e tratar doenças de crianças
em ambulat6rios, escolas, hospitais, ou 6rgaos afins; dirigir equipes e prestar socorros urgentes; fazer
exames medicos, fazer diagn6sticos, descrever e ministrar tratamento para diversas doenças, perturba
ç6es e les6es do organismo humana e aplicar os metodos de medicina preventiva; realizar tratamento
especializado; praticar intervenç6es cirurgicas; preencher e visar mapas de produçao, ficha medica com
diagn6stico e tratamento; atender aos casos urgentes de internados na pediatria de hospitais, nos impe
dimentos dos titulares de plantao; preencher relat6rios comprobat6rios de atendimento; preencher e as
sinar laudos de exame, verificaçao ou encaminhamentos; fazer diagn6stico e recomendar o tratamento
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caminhar casos especiais a setores especializados; preencher o prontuario do usuario; executar outras
tarefas correlatas.

MEDICO NEUROLOGISTA

Exigencia Mfnima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercfcio da profissao de Medico. Especializa
çao em Neurologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de Vagas: 01 a
Descriçao sintetica: realizar atendimento medico em neurologia nos serviços municipais de saude, utili
zando os instrumentos adequados, avaliar as condiç6es de saude e estabelecer diagn6stico nos ambitos
somaticos, psicol6gicos e soç:iais.
Descriçao analftica: diagnosticar e tratar as afecç6es do sistema nervoso central e periferico; fazer diag
n6stico e tratamento das afecç6es que acompanham os acessos mentais; acompanhar o tratamento de
pacientes quando o caso assim o exigir; preencher fichas medicas dos pacientes; prestar o devido aten
dimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas medicas; participar de
programas voltados para a saude publica; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem neces
sarios; executar outras tarefas pertinentes a funçao.

MEDlCO GINECOLOGISTA/OBSTETRICIA

Exigencia Mfnima: Nfvel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico. Especializa
çao em Ginecologia e Obstetricia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de Vagas: 02
Descriçao sintetica: Realizar atendimento medico em ginecologia e obstetricia na Rede 8asica e, emer
gencialmente em ca sos gerais.
Descriçao analftica: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitaria, procedendo a exame geral e
obstetrico; solicitar exames de laborat6rio e outros que o caso requeira; controlar a pressao arterial e o
pes o da gestante; dar orientaçao medica a gestante e encaminha-Ia a maternidade; preencher fichas
medicas das c1ientes, bem como a carteira de gestante; auxiliar quando necessario, a maternidade e ao
bem estar fetais; atender ao parto e puerperio; dar orientaçao relativa a nutriçao e higiene da gestante;
prestar o devido atendimento as paciente encaminhadas por outros especialistas; prescrever tratamento
adequado; participar de programas voltados para a saude publica; participar de juntas medicas; executar
outras tarefas pertinentes a funçao.

MEDleo OTORRINOLARINGOLOGISTA

Exigencia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico. Especializa
çao em Otorrinolaringologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Prestar assistencia medica em otorrinolaringologia nos serviços municipais de saude
e, emergencialmente em casos gerais
Descriçao ana lftica: Fazer diagn6sticos e tratamento das molestias e anormalidades relativas a especia
Iidade, bem como de doenças e acidentes; preencher fichas medicas dos c1ientes; prestar o devido aten
dimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de juntas medicas; participar de
programas voltados para a saude publica; solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem neces
sarios; efetuar procedimentos ambulatoriais; executar outras tarefas pertinentes a funçao.
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Funçao
Gineco/Obstetra
Neurologista
Oftalmologista
Otorrinolaringolista
Pediatra
Urologista
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Funçao

Agenfe Saude Mental

o agente de saude mental que atuara nesta area sera responsavel pela Amb. Depend. Quimiea e COMEN.

NQ Funçao

2 Agente Sau.deMental
1 Enferm. Saude Mental
3

Os agentes de saude mental que atuarao nesta area substituirao o eargo da artesa e da professora de dança.

O enfermeiro em saude mental naG foi eontemplado no eoneurso porque a ideia inieial era incluir no Proeesso Seletivo, o que depois naG foi possivel.

Funçao

2 A ente Saude Mental
l' Enferm. Saude Mental
~ Tera euta Ocupacional
4 "

Os agentes de saude mental que atuarao nesta area substituirao o eargo do edueador fisico e do auxiliar de enfermagem.

O enf. em saude mental e o ter. oeupacional naG foram eontemplados no eoneurso porque a ideia inieial era incluir no Proe. Seletivo, o que depois naG foi possivel.

Total Geral

NQfuncionarios a eontratar

45408,65
16
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