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o Carazinho que não pára

Carazinho, 23 de maio de 2012.

Excelenlissimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 051/12

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 051/12,
desta data, o qual Autoriza a contrataç~o emergencial de 02 (três) Médicos de ESF, para
apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, Projeto de Lei propondo a contratação emergencial
de 02 (dois) Médicos de ESF, com carga horária de 20 horas semanais e salário equivalente a
carga horária reduzida, conforme previsão legal contida na Portaria n.o 2.027 de 25/08/2011 do
Ministério da Saúde.

Justifica-se o pleito pela dificuldade de provimento e fixação de médicos para a
Estratégia de Saúde da Família, devido á carga horária de 40 horas semanais. Acreditamos que
com essa flexibilização de carga horária possamos superar a dificuldade em atrair candidatos em
número suficiente par;l o 'bom atendimento da população carazinhense.

Esperamos que, logo após a homologação do Processo Seletivo em andamento,
possamos proceder com a nomeação dos candidatos para suprir as necessidades existentes.
Porém, como houveram apenas 05 candidatos inscritos para o Processo Seletivo, e não
podemos prever se todos serão aprovados, já fizemos a previsão de contratação de seis meses,
prorrogáveis por igual periodo, para que não haja interrupção na prestação de serviços na área
de saúde.

Atenciosamente,

DDV



PROJETO DE LEI N° 051, DE 23 DE MAIO DE 2012.

AiJtoriza a contratação emergencial de
02 (dois) Médicos de ESF.

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 02 (dois) Médicos de ESF, em
caráter emergencial por seis (6) meses, prorrogável por igual período, com carga horária
de 20 horas semanais e salárío equivalente a carga horária reduzida, para prestar serviços
junto às equípes da Estratégia de Saúde da Familia - ESF.

Art. 3° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao emprego público
descrito no artigo anterior constam na Lei Municipal n.O7.121/10 e suas alterações.

Art. 4° As despesas desta Lei serão contabilizadas com recursos do
orçamento vigente.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2012.

DDV
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