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< PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAZlNHO

Governo Municipal

Construindo

CtJlnlz/.II. Para Todos
or nO166/10 - GPC Carazinho, 23 de jdlho de 2010

Excelentíssimo Senhor

Vereador Gilnei Jarré

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o102/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 102/10, desta
I

data, o qual Declara situação de emergência e contrata emergencialmente servidores para trabalha-

rem junto a Secretaria da Saúde, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, pelas seguintes considerações:

- Auxiliar de Consultório Dentário, necessitamos de 7 profissionais, selJdo que fo-

ram nomeados os únicos três que passaram no concurso público, faltando ainda, peno rnenos de 3

profissionais, que sem os mesmos não poderemos atender os serviços, objeto das Esl;atégias de

Saúde da Família;

- Técnico de Enfermagem, necessitamos de 27 profissionais, porém, temos hoje atu-

ando somente 22 profissionais, 4 contratados e 18 do concurso público, Cinco profissionais do con-

curso público não assumiram, e por este motivo, solicitamos sete contratações emergenciais, visto

que algumas Unidades de Saúde continuam sem o técnico há 30 dias, prejudicando, inclusive, o re-

cebimento de recursos e incentivos Federais e Estaduais dos programas, que estão vineulados ao

número de profissionais.

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 102, 23 DE JULHO DE 2010.

Declara situação de emergência) e contrata
emergencialmente servidores pata trabalha-
rem junto a Secretaria da Saúde.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento' da necessi-
dade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX, da Constitu-
ição Federal.

Art. 2° O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com ,3 relação a-
baixo, em caráter emergencial, remuneração, atribuições e carga horária equi,yalente a le-
gislação pertinente, com base no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO
07/90, do Quadro dos Servidores efetivos, para trabalharem junto a Secretaria rJ1unicipal da
Saúde (Unidades de Saúde).
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3 Auxiliar de Consultório Dentário 5 --
7 Técnico de Enfermagem 7

Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência pelo perílpdo de seis
(06) meses, prorrogável por igual periodo, a contar da data de publicação desta Lei.

Art.3° As despesas decorrentes desta Lei correrão á conta do orçiamento da
Secretaria Municipal da Saúde, através de recursos próprios, repasses estaduais, do Fun-
do Estadual de Saúde e repasses Federais, do Fundo Nacional de Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 23 de julho de 2010.
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