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C.,azlnhD Pa,.
Carazinho, 23 de abril de 2010.

Excelentissimo Senhor

Vereador Gilnei Jarn~

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.O058/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egn~gia Casa o Projeto de Lei n.o 058/10,

desta data, o qual Declara situaçao de emergencia e contrata emergencialmente servidores para

trabalharem na Secretaria Municipal da Saude, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Tendo em vista o termino do contrato no dia 30 de abril do corrente ano, com o
CMPP, empresa terceirizada responsavel pelos serviços de atençao basica em saude do muni
cfpio de Carazinho, a Secretaria Municipal de Saude necessita da contrataçao emergencial de
funcionarios para atuarem nas Unidades de Saude, Ambulat6rio Municipal, Centro de Especiali
dades Medicas, Serviço de Saude Mental e para a parte administrativa da Secretaria de Saude,
visto o montante burocratico, que acompanha estes serviços, que saD vinculados aos repasses
federais e estaduais em saude.

O que esta planejado neste primeiro momento e a contrataçao emergencial de
funcionarios, seguindo a c1assificaçao do concurso publico para os cargos que estao sendo con
cursados, que depois, ja ficarao trabalhando e serao nomeados efetivamente, tao lega tenhamos
a homologaçao final do concurso. Quanto aos cargos que serao por processo seletivo, tao logo
tenhamos o resultado final, estes serao, tambem, nomeados, mas ate a homologaçao final deste
necessitaremos de contrataçëes emergenciais.

Esta sendo solicitado cargos novos, que nao foram contemplados em concurso
publico ou processo seletivo, para a continuidade dos serviços de saude. Os cargos do Serviço
de Saude Mental estao de acordo com a portaria n° 336/GM de 19 de fevereiro de 2002, em con
formidade ao funcionamento do CAPS.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentario e Financeiro.

Atenciosamente, CAMARA MUN/CIPAL DE CARAZINHO

PROTOCOI.O GERAL

N° 31'1.[J.O

Prefeito

SAUOEIIMO



PROJETO DE LEI N° 058,23 DE ABRIL DE 2010.

Declara situaçao de emergfmcia e contrata
emergencialmente servidores para trabalharem
junto a Secretaria da Sai/de.

Art.1° Fica declarada situaçao de emergencia para atendimento da necessidade
temporaria de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, IX, da Constituiçao Fede
ral.

Art. 2° O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relaçao abaixo,
em carater emergencial, remuneraçao equivalente a legislaçao pertinente, com base no art.
250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

N° CARGO PADRAOHORARIO
02

AQente Administrativo 835
18

Agente de Combate as EndemiasLM 7121/1040
63

Agentes Comunitarios de SaudeLM 7121/1040
04

Atendente de Farmacia 540
07

Auxiliar de consult6rio dentario 540
01

Cozinheira 240
06

CirurQiao Dentista de ESF LM 7121/1040
01

Eletricista Predial 340
15

Enfermeiro de ESF LM 7121/1040
02

Escriturario Auxiliar 435
02

Farmaceutico 8ioquimico TC30
01

Farmaceutico Generalista TC40
17

Medico de ESF LM 7121/1040
03

Motorista 440
03

Psic610go TC20
27

Recepcionista 340
01

Agente de Informatica 535
28

Tecnico de Enfermagem 740

Paragrafo Unico. O contrato emergencial tera vigencia pela periodo de 06 (se is)
meses, prorrogavel por igual periodo, a contar da data de publicaçao desta lei, ou ate que se
jam nomeados os aprovados no Concurso Publico e Processo Seletivo previsto para o ano de
2010.

Art. 3° O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relaçao abaixo,
·em carater emergencial, com base no art. 250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO
07/90, do Quadro dos Servidores efetivos.

N° CARGO PADRAOHORARIO
05

Agente de Saude Mental R$ 797,1740
02

Enfermeiro em Saude Mental 2.779,0040
02

Medico Ginecologista/Obstetricia 2.156,3220
01

Medico NeuroloQista 2.156,3220
01

Medico Oftalmologista 2.156,3220
01

Medico Otorrinolaringologista 2.156,3220



02 Medico Pediatra 2.156,3220
01

Medico Urologista 2.156,3220
01

Terapeuta Ocupacional 1.821,4920

2

Paragrafo Onico. O contrato emergencial tera vigencia pela perfodo de 06 (se is)
meses, prorrogavel por igual perfodo, a contar da data de publicaçao desta lei.

Art. 4° As atribuiç6es e responsabilidades pertinentes aos cargos, descritos no
artigo anterior, estao descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei. •

Art.5° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta do orçamento da Se
cretaria Municipal da Saude de 2010, atraves de recursos pr6prios, repasses estaduais, do
Fundo Estadual de Saude e repasses federais, do Fundo Nacional de Saude.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de abril de 2010.

IMD
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ANEXO I

a) Criaçao dos Cargos em Saude Mental:

TERAPEUTA OCUPACIONAL
Exig€mcia Minima: Nivel Superior Completo especifico. Habilitaçao legal para o exercicio da
funçao. Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 1.821,48
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Desenvolver oficinas terapeuticas no serviço de saude mental, atuar no
CAPS II, CAPS Infantil.
Descriçao Analitica: Capacitar, implantar e supervisionar projetos de dinamica da produçao da
triade saude-doença-atençao capazes de intervir sobre problemas de gestao dos serviços e
processos de trabalho em saude com soluç6es criativas, tomando por referencia a Politica Na
cional de Humanizaçao da Atençao e Gestao do SUS (PNH). Construir referenciais te6rico e
metodol6gico para a produçao de processos de mudança dos modelos de gestao e de atençao
nas organizaç6esde saude do municipio. Realizar avaliaç6es de terapia ocupacional com en
fase em saude mental. Coordenar e supervisionar atividades ocupacionais no ambito da saude
mental. Realizar grupos terapeuticos. Desenvolver oficinas terapeuticas. Emitir pareceres so
bre assuntos de sua especificidade, e outros afins.

ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL

Exigencia Minima: Nivel Superior Completo em Enfermagem. Habilitaçao legal para o exercicio
da funçao. Registro Profissional no 6rgao competente. Especialista em Saude Mental e ou
com experiencia em saude mental.
Carga Horaria: 40 horas semanais
Vencimento: R$ 2.779,00
Numero de vagas: 02
Descriçao sintetica: Desenvolver atividades pertinentes a profissao, atuando como enfermeira
responsavel no CAPS II, ou CAPS Infantil da Secretaria Municipal de Saude de Carazinho.
Descriçao analitica: Acompanhar, orientar e intervir atraves de tratamentos prescritos nos usua
rios da saude mental do municipio atraves do CAPS II e CAPS Infantil. Realizar consultas de
enfermagem, conforme normas tecnicas operacionais, solicitar exames complementares, pres
crever/transcrever medicaç6es. Ministrar medicamentos: va, IM, EV, SC, fazer curativos. Pro
mover atividades educativas de educaçao em saude com usuarios e familiares. Coordenar as .
atividades de enfermagem administrativas e praticas do serviço de saude. Realizar cuidados
diretos de enfermagem, fazendo a indicaçao para a continuidade da assistencia prestada; Rea
lizar a estruturaçao e execuçao do piano de trabalho integrado em equipe multidisciplinar dos
pacientes do CAPS; No nivel de suas competencias, executar assistencia basica e aç6es de
vigilancia epidemiol6gica e sanitaria; Realizar aç6es em saude, quando necessario, no domici
Iio; Auxiliar no preenchimento e encaminhamento das APACS.

AGENTE DE SAUDE MENTAL

Exigencia minima: Ensino medie completo, com experiencia em saude mental.
Carga Horaria: 40 horas semanais
Vencimento: R$ 797,17
Numero de vagas: 05
Descriçao sintetica: Atuar nos serviços de saude mental do municipio de Carazinho, orientan
do, acompanhando e intervindo junto a usuarios do CAPS II, CAPS infantil, Ambulat6rio de De
pendencia Quimica e ou Ambulat6rio de Saude Mental.
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Descriçao analftica: Cadastrar, acolher, orientar e acompanhar usuarios dependentes quimicos
e portadores de doenças mentais no serviço de saude. Inserir os usuarios acolhidos no serviço
de saude mental, no tratamento medicamentoso, terapeutico. Orientar e incentivar os usuarios
a participarem dos trabalhos e oficinas realizadas, buscando a interaçao dos familiares no tra
tamento terapeutico. Realizar oficinas com atividades de grupos com os usuarios. Acompanhar
usuarios quando necessario ate o momento da internaçao hospitalar. Acompanhar o andamen
to do tratamento hospitalar dos usuarios, realizando a busca ativa quando necessario.

b} Criaçao de Cargos nas Especialidades Medicas

MEDlCO OFTALMOLOGISTA

Exigencia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico.
Especializaçao em Oftalmologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Realizar atendimento oftalmol6gico nos serviços de saude do municipio.
Descriçao analftica: Realizar atendimento na area de oftalmologia; desempenhar funç6es da
medicina' preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagn6stico, terapeutica, acom
panhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja
inserida no ambito das atribuiç6es pertinentes ao cargo e area.

MEDICO UROLOGISTA

Exigencia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico.
Especializaçao em Urologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Realizar atendimento na area de urologia, atuando nos serviços de saude
do municipio.
Descriçao analftica: Realizar exames medicos, emitir diagn6sticos, prescrever medicamentos e
outras formas de tratamento para as afecç6es e anomalia do sistema urinario, empregando
processos adequados e instrumentaçao especifica. Participar do planejamento, execuçao e
avaliaçao dos pianos, programas e projetos de Saude Publica, enfocando os aspectos de sua
especialidade, para cooperar na promoçao, proteçao e recuperaçao da saude. Executar outras
tarefas correlatas a funçao.

MEDICO PEDIATRA

Exigencia Minima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercicio da profissao de Medico.
Especializaçao em Pediatria e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 02
Descriçao sintetica: Realizar atendimento medico pediatrico na Rede 8asica e, emergencial
mente em caso gerais.
Descriçao analftica: Prestar assistencia medica em crianças; diagnosticar e tratar doenças de
crianças em ambulat6rios, escolas, hospitais, ou 6rgaos afins; dirigir equipes e prestar socorros
urgentes; fazer exames medicos, faze r diagn6sticos, descrever e ministrar tratamento para di
versas doenças, perturbaç6es e les6es do organismo humane e aplicar os metodos de medici
na preventiva; realizar tratamento especializado; praticar intervenç6es cirurgicas; preencher e
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visar mapas de produçao, ficha medica com diagn6stico e tratamento; atender aos casos ur
gentes de internados na pediatria de hospitais, nos impedimentos dos titulares de plantao; pre
encher relat6rios comprobat6rios de atendimento; preencher e assinar laudos de exame, verifi
caçao ou encaminhamentos; fazer diagn6stico e recomendar o tratamento indicado para cada
caso; prescrever exames laboratoriais, tais como sangue, urina, raio X e outros; encaminhar
casos especiais a setores especializados; preencher o prontuario do usuario; executar outras
tarefas correlatas.

MEDlCO NEUROLOGISTA

Exigencia Mlnima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercfcio da profissao de Medico.
Especializaçao em Neurologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de Vagas: 01
Descriçao sintetica: realizar atendimento medico em neurologia nos serviços municipais de
saude, utilizando os instrumentos adequados, avaliar as condiç6es de saude e estabelecer
diagn6stico nos ambitos somaticos, psicol6gicos e sociais.
Descriçao analftica: diagnosticar e tratar as afecç6es do sistema nervoso central e periferico;
fazer diagn6stico e tratamento das afecç6es que acompanham os acessos mentais; acompa
nhar o tratamento de pacientes quando o caso assim o exigir; preencher fichas medicas dos
pacientes; prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista;
participar de juntas medicas; participar de programas voltados para a saude publica; solicitar
exames laboratoriais e outros que se fizerem necessarios; executar outras tarefas pertinentes a
funçao.

MEDICO GINECOLOGISTA

Exigencia Mlnima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exercfcio da profissao de Medico.
Especializaçao em Ginecologia e Obstetrfcia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de Vagas: 02
Descriçao sintetica: Realizar atendimento medico em ginecologia e obstetrfcia na Rede 8asica
e, emergencialmente em casos gerais.
Descriçao analftica: Atender a pacientes que procuram a unidade sanitaria, procedendo a exa
me geral e obstetrico; solicitar exames de laborat6rio e outros que o caso requeira; controlar a
pressao arterial e o pesa da gestante; dar orientaçao medica a gestante e encaminha-Ia a ma
ternidade; preencher fichas medicas das clientes, bern como a carteira de gestante; auxiliar
quando necessario, a maternidade e ao bem estar fetais; atender ao parto e puerperio; dar ori
entaçao relativa a nutriçao e higiene da gestante; prestar o devido atendimento as paciente
encaminhadas por outros especialistas; prescrever tratamento adequado; participar de progra
mas voltados para a saude publica; participar de juntas medicas; executar outras tarefas perti
nentes a funçao.

MEDlCO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Exigencia Mlnima: Nivel Superior, habilitaçao legal para o exerclcio da profissao de Medico.
Especializaçao em Otorrinolaringologia e Registro Profissional no 6rgao competente.
Carga Horaria: 20 horas semanais
Vencimento: R$ 2.156,32
Numero de vagas: 01
Descriçao sintetica: Prestar assistencia medica em otorrinolaringologia nos serviços municipais
de saude e, emergencialmente em casos gera is
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Descriçao analftica: Fazer diagn6sticos e tratamento das molestias e anormalidades relativas ii
especialidade, bern como de doenças e acidentes; preencher fichas medicas dos clientes;
prestar o devido atendimento aos pacientes encaminhados por outro especialista; participar de
juntas medicas; participar de program as voltados para a saude publica; solicitar exames labora
toriais e outros que se fizerem necessarios; efetuar procedimentos ambulatoriais; executar
outras tarefas pertinentes a funçao.



Logo do 6rgao/. Prefeitura Municipal Qe 9ara.zinh()
Secretaria Municipal da Fazenda

A) SITl)AÇAO QUE E;XIGE;A

1) O Criaçao, expançao au aperfeiçoamento de açao governamental (LC 101, art. 16)

2) [I] Despesas Obrigat6rias de Carater Continuado (LC101, art. 17)

3) O Renuncia de Receita (LC 101, art, 14)

4) O Reconhecimento au confissao de divida (LC101, art. 29, §10)

5) O Beneficios da Seguridade Social (LC 101, art. 24)

Descriçilo da Siluaçilo;

Contrataçao de 01 oftamologista, 01 urologista, 02 pediatras, 01 neourologista, 02 ginecologistas e 01 otorrinolaringologista

118.450,27
153.257,51
-34807,24

8.736.301,94
2,080.813,99
6,620.680,71
7.195,552,00
3.198.950,00
7,195.552,00
5,632.305,00

12,0029,71
11.854.440,14

0,00
0,00
0,00

1761,852,0°1
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0,00108,696,52

0,00
27.174.13
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27,174,13
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27.174,13
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Nota Deve acomp nhar a pianrlha1,m todologla d. caiculo (LRF, art 16, §2')
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março
abri!

meses

janeim,

fevereiro

maia

junho

julho

agosto
setembro

outubro

novembro

dezembro

Soma

Es ecies de Recursos:

1 DAumento de Receitas aumento de alf uotas base de calculo

2 O Diminui ao de Des esa5 Obri atorias de Carater Continuado

3 O Previsao a menor na or amen to - Anexa de Renuncia de Receita

4 0 Previsao da des esa no or amento e na ra rama ao financeira

5) O Aproveitamento da margem de expansao das D.O,CC

C)EM CASODJ: SITUAÇAOPREVIST RT.16

1) Classificaça6 orçarif~htari'l.c6inPI~

EStrutUr<l Pr(jgramatic:a
3319000000000

2) Prevlsao na Lei de Diretriies ehO PPA:

2.1)0 Nao

2.2) J Sim. Numero da açao (projeto/atlvidade) LOOe PPA2096

D)IMPACTOFINAN9E;IRO

Prograrnaçao da cjespe'~ (situaç~oT,j;Ae$r

2010 2011
27.174,13
27,174,13
27.174.13
27.174,13


