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Carazínho Para Todos
Carazinho, 03 de março de 2011.

Excelentíssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei ".0 029/11

Senhora Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 029111,
desta data, que Declara situação de emergência e contrata emergencial mente servidores para

trabalharem junto a Secretaria Municipal da Saúde, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, pelas seguintes considerações:

'. Auxiliar de Consultório Dentário, necessitamos de 6 profissionais, sendo que

foram nomeados os únicos 3 que passaram no concurso público, faltando ainda, 3 profissionais.

sem os quais não poderemos atender os serviços, objeto das Estratégias de Saúde da Familia, e

cumprir com o preconizado pelo Ministério da Saúde na Estratégia de Saúde da Família, com

Saúde Bucal. Além disso, o período de contrato dos ACDs, estipulado pela Lei Municipal n.\!

7.211, de 05 de agosto de 2010 está findando,

'. Técnico de Enfermagem, a solicitação se deve ao fato dos técnicos de

enfermagem contratados estarem no término do período permitido segundo a Lei Municipal n.o

7.211, de 05 de agosto de 2010, que era de três meses, prorrogáveis por mais três. Não temos

mais técnicos de enfermagem em banca no último concurso público, por isso a necessidade do

contrato emergencial, Salientamos que o número de profissionais não irá aumentar, apenas será

mantido para dar continuidade aos serviços.

Anexamos demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.
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A) .SITU";'ÇAO:QUE ..EXIGE;A DEJ'!I.m'!.'HB.{\Ç..,~Q_Q...~_e.S'T:lr~";'J:I.V:1)D.E l!'v'!PACT.o .• ":<;;:~.
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2) O Despesas Obrigatóriasde (aráter Continuado(lC 1m. art. 17)
3) O Renúnciade Receit<l(lC 101, art. 14)
4) O Reconhedmento ou conrlSS;;Ode divida(LC101, a'l. 29, ~IO)
5) D Benelic:105da uridatleSoc'al LC101 art. l4
Descrli;ao da Slluaçêo:., .

Crlaçao de 4 cargos de Auxiliar de COllsullório Dentário e 7 cargos de Técnico de Enfermagem.
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3319000000000 Aplicaçêo Direta- Pessoal
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2.11 Não
2.21 " Sim.Númeroda ação (pro elo/atividade LbOe pr~2.01~
D) IMPACTO FINANCEIRa , .. "

ProlÍi.!!, •.ç!o d" de.~p.""jsltu,;çllo 1, 2,,4 e 51 __ ,'.' Sliuaçao .Carit!bi! no sisi.m~ fihàncelro:.
2013 [por.~ir)ç~lo51o, reçurso~)
o,ool::ó1110: 40ASPS
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0,00 H .Pas.siyo: ~i~illic~i(o.riiês :a<),len(ir;
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0,00 (+) __ • '._'.
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rrj~ses .. .2011 ?O,1_2
janeiro 0,00 41.707,30
fevereirO; 16.857,95 0,00
mãrço 16.857,95 0,00
atlril 16.B57,95 0,00
maio 16.B57,95 0,00
junho 16.857,95 0,00
júl!:,o 16.857,95 0,00

ago~t!'. 16.857,95 O,OU
séleilibrõ 16.857,95 0,00
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di'lzêmbrô; 30.293,79 0,00
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Percentual da ~'"ce essoal projetada p"na o final du exerci cio:
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0,00
0,00
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\ ~\f'JV'\ ..
José Me1sês Marcondes

Secretario Municipal da Fazenda
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PROJETO DE LEI N." 029, DE 03 DE MARÇO DE 2011.

Declara situação de emergência e contrata
emergencialmente servidores para trabalharem
junto a Secretaria da Saúde.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Fede-
ral.

Art. 2° O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relação abaixo,
em caráter emergencial, remuneração, atribuições e carga horária equivalente a legislação per-
tinente, com base no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro
dos Servidores efetivos, para trabalharem junto a Secretaria Municipal da Saúde (Unidades de
Saúde).

W CARGO PADRAO
03 Auxiliar de Consultório Dentário 5
07 Técnico de Enfermaaem 7

Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência pelo período de seis (06)
meses, prorrogável por igual período, a contar da data de publicação desta Lei.

Art.3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta do orçamento da Se-
cretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios, repasses estaduais, do Fundo Esta-
dual de Saúde e repasses Federais, do Fundo Nacional de Saúde.

Art. 4° Esta Lei entra em vígor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de março de 2011.
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