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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 17 de junho de 2016.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Anselmo Britzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 058/16

Senhor Presidente:

2 O JUN. 2016

=~~
Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

058/16, desta data, que Cria cargos de Médico de ESF e Cirurgião Dentista de ESF no

Quadro de Pessoal Efetivo do Município.

Exposicão de Motivos:

O presente projeto justifica-se pela necessidade de nomeação de

candidatos aprovados no Concurso Público 001/15, sendo 04 para o cargo de Médico de

ESF e 02 para o cargo de Cirurgião Dentista de ESF, em substituiçâo aos profissionais

que atualmente encontram-se contratados de forma emergencial.

Assim, tendo em vista que, conforme edital do Concurso 001/15 os novos

cargos de Médico e Cirurgião Dentista de ESF serão admitidos através do regime

estatutário, diferentemente dos anteriormente contratados via Processo Seletivo, há a

necessidade de criação dos cargos no Quadro de Pessoal Efetivo do Municipio, para que

assim possamos proceder com os trâmites legais visando a nomeação dos aprovados no

concurso em baila.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeir

Atenciosamente.

REN T SÜSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N" 058, DE 17 DE JUNHO DE 2016.

Cria cargos de Médico de ESF e
Cirurgião Dentista de ESF no Quadro
de Pessoal Efetivo do Municípío.

Art. 1° Ficam criados na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, os seguintes cargos:

N° DE VAGAS CARGO PADRAO VENCIMENTO. R$
02 Cirurgião Dentista de ESF TC 7.457,73
04 Médico de ESF TC 15.433,53

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes aos cargos criados
no artigo 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 3° Aplicar-se-á o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município
de Carazinho (Lei Complementar n.o07/90) aos ocupantes dos cargos criados através da
presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos de
provimento efetivo do Município.

Art. 4° Os cargos criados no artigo 1° ficam acrescídos ao Grupo de
Atividades 111 • GRUPO TÉCNICO CIENTíFICO, do Anexo I da Lei Municipal nO7.088/2009,
com suas alterações.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2016.
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ANEXO I

CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA DE ESF
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: executar trabalhos inerentes á odontologia preventiva e curativa, em
especial ás relacionadas ás Estratégias de Saúde da Familia e fazer odontologia profilática
em unidades sanitárias.

b) Descrição analítica:
• Desenvolver as atividades descritas na Lei 5242/98, inerentes ao exercicio da profissão de

cirurgião-dentista;
• realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e

a programação em saúde bucal;
• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo

atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de

agravos, diagnóstico, tratamento. reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva
a todas as familias, a indivíduos e a grupos especificos, de acordo com planejamento local,
com resolubilidade;

• encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência,
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do
tratamento;

• coordenar e participar de ações coletivas voltadas á promoção da saúde e á prevenção de
doenças bucais;

• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes á saúde bucal com os demais
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde
de forma multidisciplinar;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF;
• realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório

Dentário;
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da

USF;
• executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exerci cio do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime suplementar
de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nível Superior e habilitação legal para o exerci cio da profissão de
Cirurgião Dentista e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.

CARGO: MÉDICO DE ESF
GRUPO: TÉCNICO-CIENTíFICO
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ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: prestar assistência médico-cirúrgica e preventiva em Unidades

Sanitárias do Municipio. em especial as de Estratégia de Saúde da Família, escolas ou
órgãos afins; executar atos pertinentes á Medicina.

b) Descrição analítica:
• realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos,

diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos individuos e famílias em
todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;

• realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc);

• realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria,
gineco-obstetricia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e
procedimentos para fins de diagnósticos;

• encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade,
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilídade
pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência;

• indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a
responsabilização pelo acompanhamento do usuário;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares de
Enfermagem, ACD e demais componentes da equipe multidisciplinar;

• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da
USF.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercicio do cargo poderá exigir a prestação de serviços em regime

suplementar de trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nivel Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de
Médico e inscrição no respectivo Conselho ou entidade de classe.
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Estado do Rio Grande do Sul \~.rlOÓ2!1li~
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS !Rt.CEB\D~\f'j..\9J ;~

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECA - Atenda-se
. . de acordo com ~ lei

Setor de Contabilidade e Orçamento )( .

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N° 133/2016 Rena\oSII55
PrefeitD

Objeto

Trata-se da criação de vagas em caráter efetivo para os cargos abaixo
indicados:

Qlde I
04
02

Cargo

MÉDICO DE ESF

CIRURGIAo DENTISTA DE ESF

Metodologia de Cálculo e Compensação

Solicitação

Oficio SMS N' 073-8/2016

Oficio SMS N' 073-N2016

A estimativa de custos em 2016 para provimento dos cargos é de R$
902.497,00 (novecentos e dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais), considerando
as nomeações a contar da metade do mês de junho. Para 2017, o montante anual
estimado a preços constantes é de R$ 1.701.061,00 (um milhão, setecentos e um mil
e sessenta e um reais). Os custos foram estimados a partir do cálculo mensal
constante da tabela abaixo:

AUMENTO DA DESPESA

Cargo Vagas Ato
Regime Salário lilsalu- Vale 13' 113 Obrigo Passivo SUBTOTAL MENSAL EM 2016 EM 2017
Juridico Base bridade A1imenl Salário Férias Patronal Atuarial

Médico de ESF 4 Nomeação Único 15434 176 304 1,301 429 3.662 I 7.112 28,437 113.747 724,129 '.364.967

Cin.rrgião Dentista 2 Nomeação Único 7.458 176 304 636 210 1.781 3.440 14,004 28.008 178.368 336.09~
de ESF

VALOR TOTAL 42.441 141.755 902.497 1.701.061

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 17, exige que o aumento da
despesa seja compensado pelo aumento permanente da receita ou pela diminuição
permanente de despesa. Neste caso, conforme consta nas solicitações, o aumento
será suportado pela diminuição da despesa decorrente da rescisão de contratos
emergenciais. Embora as contratações por tempo determinados ocorrem geralmente
para até 12 (doze) meses, no entanto se considerarmos os últimos dois anos, sempre
foram mantidos tais vínculos e, portanto, sob este aspecto, tais despesas enquadram-
se como de caráter continuado.

O montante desonerado com as resclsoes de contratos emergenciais foi
estimado para 2016 em R$ 691.775,00 (seiscentos e noventa e um mil, setecentos e
setenta e cinco reais). Já em 2017, seria desonerado o valor de R$ 1.277.123,00 (um
milhão, duzentos e setenta e sete mil, cento e vinte e três reais), conforme tabela
abaixo:



Carazinho, 08 de junho de 2016

Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

DIMINUiÇÃO DA DESPESA

Cargo Vagas Ato
Regime- 5,,,," I''''''" Vale 13" 113 Obrigo Passivo SUBTOTAl MENSAL EM 2016 EM 2017
Juridico Base !:Jridade Aliment. Salário Férias Patronal Atuarial

Médico de ESF 4 Rescisáo CLT 15.434 176 30< 1.301 '" 3,662 21.325 B5,299 554.443 1.023.586

Cirurg;êo Dentista de 2 Rescisão CLT 7.458 176 304 636 210 1.781 10,564 2U2B 137.332 253.537
ESF

VAL.OR TOTAL 31.889 106,427 691.775 1.277.123

AUMENTO DE GASTOS NÃO COMPENSADOS 10.552 35.328 210.722 423.938

No entanto, como pode ser observado na tabela anterior, a simples substituição
em função do regime jurídico não é suficiente para compensar o aumento nos gastos,
uma vez que passarão a incidir na base de cálculo do salário de contribuição o
financiamento do passivo atuarial. A aliquota vigente para 2016 é de 39,0% e
passarão para 42,5% em 2017. Neste sentido, haverá um acréscimo nos gastos na
ordem de R$ 210722,00 (duzentos e dez mil e setecentos e vinte e dois reais) em
2016 e R$ 423.938,00 (quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e oito reais)

em 2017.

Parecer

No uso de minhas atribuições legais, em cumprimento ás determinações dos artigos
16 e 17 LC 101/00 informo que a referida despesa NÂO possuiu a compensação
necessária. Informo ainda que a despesa, embora esteja adequada com a lei
orçamentária anual, NÂO possuindo dotação suficiente, no entanto, não seriam
ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício, especialmente ao limite de
gasto de pessoal uma vez que o financiamento do passivo atuarial não integra o índice
de gasto de pessoal.
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kksChU
Agente de Planejamento e Orçamento
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNICípIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 11, da Lei Complementar 101/00, que
há previsão na LDO e Orçamento Anual de 2016 e que, embora não foi demonstrada
totalmente a compensação de que trata o art. 17 da LRF, serão realizadas ações
neste sentido e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e financeiros
necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Departamento
de Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do

exercício de 2016.
/\,n './}1/ arazinho, 08 de junho de 2016.
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FernanQg!Da Cás

Ordenadora de Despesas
Secretária Municipal da Saúde


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

