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Governo Municipal

Construindo

C"razlnho P"ra Todos
Carazinho, 15 de abril de 2011.

Excelentissima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o 057/11, desta

data, 0 qual Declara situac;:ao de emergemcia e contrata emergencialmente servidores para trabalha-

rem junto a Secretaria da Saude, para apreciac;:ao sob Regime de Urgencia.

Enviamos 0 presente Projeto de Lei para que os profissionais (medico, enfermeiros e

agentes de saude mental), possam continuar a prestarem os trabalhos nas Unidades de Saude, dan-

do continuidade aos servic;:os pactuados atraves da Gestao Plena do Sistema Municipal e da Portaria

n° 336/GM/2002, evitando, a exclusao de recebimento de recursos e incentivos Federais e Estaduais

dos programas, que estao vinculados ao numero de profissionais, que tem vencimento de contrato

em maio do corrente ano, de acordo com a Lei Municipal n° 7170/10.

Nao anexamos Demonstrativo de Impacto Orc;:amentario e Financeiro, em func;:ao de

que nao aumentara a despesa.
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Declara situa~ao de emergencia e contrata emer-
gencialmente servidores para trabalharem junto
a Secretaria da Saude.

Art.1° Fica declarada situayEio de emerge!ncia para atendimento da necessidade tempora-
ria de excepcional interesse publico, nos termos do artigo 37, IX, da ConstituiyEio Federal.

Art. 2° 0 Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relayEioabaixo, em carater
emergencial, com base no art. 250 e inciso III do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos
Servidores efetivos.

N° CARGO VENCIMENTOS-R$ HORARIO
04 AQente de Saude Mental 839,02 40
02 Enfermeiro em Saude Mental 2.924,90 40
02 Medico Ginecologista/Obstetricia 2.269,53 20
01 Medico NeuroloQista 2.269,53 20
01 Medico OftalmoloQista 2.269,53 20
01 Medico OtorrinolarinQoloQista 2.269,53 20
02 Medico Pediatra 2.269,53 20
01 Medico Uroloqista 2.269,53 20

Paragrafo Onico. 0 contrato emergencial tera vigen cia pelo periodo de 06 (seis) meses,
prorrogavel par igual periodo, a contar da data de publicayEio desta lei.

Art. 3° As atribuiyoes e responsabilidades pertinentes aos cargos, descritos no artigo 2°,
contam na Lei Municipal n° 7170 de 25 de maio de 2010.

Art. 4° Servira de recurso para cobertura das despesas decorrentes desta Lei, a reduyEio
das seguintes dotayoes:

09 - SEC. MUN. DA SAUDE
0902 - Fundo Municipal de Saude

0902.1030201692.096 - Manut. Atividades centro de esp.medicas
484-7/3319004000000 - ContratayEio par tempo determinado

0902.1030201702.101 - Manut. Atividades atenyEiosaude mental
3239-5/3319004000000 - ContratayEio par tempo determinado
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