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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 23 de julho de 2015,

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Paulino de Moura,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n,O082/15

Senhor Presidente:

CÁMARA MUNICIPAL
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
081/15, desta data, o qual Contrata emergencialmente profissional da area de
Odontologia, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da Secretaria
Municipal de Saúde, visto que, o Processo Seletivo para Cirurgião Dentista de ESF
expirou em 03 de agosto de 2014, e a contratação emergencial autorizada pela Lei
Municipal n.o 7.843/14, vence em 31 de agosto do presente ano. Ocorre que para não
deixar a população dos bairros Operário e Cantares descoberta de atendimento
odontológico, há a necessidade de aprovação do presente projeto.

Justifica-se o pedido de apreciação em Regime de Urgência, em virtude da
vigência da contratação autorizada pela lei supracitada vencer em 31 do mês próximo
vindouro.

O Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro não está sendo
encaminhado, em função de já existir previsão orçamentária ara o pagamento da
despesa com a referida contratação para o exercício de 2015.

Atenciosamente,

RENA SÜSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N.' 082, DE 23 DE JULHO DE 2015,

Contrata emergencialmente profissional da
área de Odontologia.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 01 (um) Cirurgião Dentisla de
ESF, em caráter emergencial por 06 (seis) meses, prorrogável por igual período,
remuneração, atribuições e carga horária equivalente a legislação pertinente, com base
no art. 250 e inciso 111do art. 251 da Lei Complementar n' 07/90, do Quadro dos
Servidores Efetivos, para prestar serviços junto às equipes da Estratégia de Saúde da
Famllia - ESF.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao emprego público
descrito no artigo anterior constam na Lei Municipal n.o 7.121/10 e suas alterações.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do Orçamento
da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2015.
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RENA SÜSS
Prefeito
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