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Carazinho, 15 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 023/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.O

023/12, desta data, o qual Declara situação de emergência e autoriza a contratação

emergencial de 01 (um) Terapeuta Ocupacional, para apreciação sob Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justifica-se o presente projeto de lei, devido ás relevantes atividades

desenvolvidas pelo profissional Terapeuta Ocupacional junto a área da Saúde Mental, em

especial no CAPS e CAPSI, tais como oficinas de trabalho e atividades lúdicas.

Salientamos que há previsão de inclusão de vaga para o referido cargo no

próximo concurso, porém, para que não haja interrupção ao bom andamento dos trabalhos

desenvolvidos com pacientes em tratamento que são acompanhados pelos programas de

reabilitação, há a necessidade de contratação emergencial de profissional habilitado na

área.

Não foi anexado Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro, em

função de já existir a despesa.
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PROJETO DE LEI N° 023, DE 15 DE MARÇO DE 2012.

Declara situação de emergência e
autoriza a contratação emergencial de
01 (um) Terapeuta Ocupacional.

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

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Terapeuta
Ocupacional com jornada de 20 (vinte) horas semanais, em caráter emergencial por
6 (seis) meses, prorrogável por igual período, com base no art. 250 e inciso 111 do art.
251 da Lei Complementar nO07/90 e remuneração equivalente ao Grupo Técnico
Cientifico - TC 03, do Quadro dos Servidores Efetivos, para atuar junto a Secretaria
Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

Art. 3° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito
no artigo 2° estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, exercendo
seus efeitos a contar de 1° de março de 2012.

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2012.
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ANEXO I

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Exigência Mínima: Nível Superior Completo específico. Habilitação legal para o
exercício da função. Registro Profissional no órgão competente.
Carga Horária: 20 horas semanais
Vencimento: TC 03 - R$ 2.012,97
Número de vagas: 01
Descrição sintética: Desenvolver oficinas terapêutícas no serviço de saúde mental,
atuar no CAPS 11, CAPS Infantil.
Descrição Analítica: Capacitar, implantar e supervisionar projetos de dinâmica da
produção da tríade saúde-doença-atenção capazes de intervir sobre problemas de
gestão dos serviços e processos de trabalho em saúde com soluções criativas,
tomando por referência a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do
SUS (PNH). Construir referenciais teóricos e metodológico para a produção de
processos de mudança dos modelos de gestâo e de atenção nas organizações de
saúde do municipio.
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