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Prefeitura Municipal

de Carazlnho

Of. nO 300/11 - GPC

o Carazinho que não pára

Carazinho, 17 de novembro de 2011.

Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO157/11

Senhora Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

157/11, desta data, o qual Autoriza o CAPSEM contratar emergencialmente 01 servidor

Auxiliar de Consultório Dentário, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, atendendo solicitação do CAPSEM

que informa que o quadro de servidores encontra-se defasado, em função de um servi-

dor estar em licença saúde, sem previsão de retorno, para exercer suas atividades no

consultório odontológico, não sendo possivel deslocar servidor comum para exercer a

mister, pois requer conhecimento na área.

Assim, para possibilitar a normalidade dos serviços, bem como o atendi-

mento de qualidade, com eficiência e agilidade aos segurados, se faz necessário a con-

tratação deste profissional.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro e Ata n°

446/11, do Conselho Administrativo do CAPSEM.

Atenciosamente,

- TON MAGALHÃES,

~refeito.
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PROJETO DE LEI N° 157, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2011.

Autoriza o CAPSEM contratar e-
mergencialmente 01 Auxiliar de
Consultório Dentário.

Art. 1° Autoriza o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servi-
dores Municipais - CAPSEM a contratar 01 Auxiliar de consultório Dentário, em cará-
ter emergencial por 6 (seis) meses, prorrogável por igual período, com atribuições,
carga horária e remuneração equivalente ao padrão 5, do Quadro dos Servidores efe-
tivos, conforme Lei Municipal n07.088/09.

Art. 2° As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de
dotações do CAPSEM.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de novembro de 2011.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

CAPSEM

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Poder/órgão: DIRETOR EXECUTIVO-CAPSEM
Periodo Inicial: 01.12.2011
Ref.: Contratação de um servidor ACD

0,022 0,192 839,02 9.229,22

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da contratação emergencial de um servidor ACD(Atendente Consultório Odontológico). O cálculo foi
efetuado para um mês no exercício 2-011 e referente a 11 meses no exe(rcíCio segUinte, com base no Padrão-5 no valor de R$839,02. Carazinho,
10 de novembro de 2011. ". ~
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