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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

167/11, desta data, que Declara situação de emergência e contrata emergencialmente

servidores para trabalharem junto a Secretaria Municipal da Saúde, para apreciação sob

Regime de Urgência.

Exposicâo de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, pelas seguintes considerações:

- Auxiliares de Consultório Dentário - Em 28 de março de 2006 foi

editada a Portaria n.O648/GM, a qual aprova a Politica Nacional de Atenção Básica para

a Estratégia de Saúde da Familia. a item 03 da referida Portaria, que refere-se à

Infraestrutra e Recursos necessários à implantação das equipes, aponta apara a

necessidade da existência de equipe multiprofissional, com composição básica de

cirurgião dentista e auxiliar de consultório dentário, com trabalho integrado a uma ou

duas ES\'s. Sendo assim, necessitamos a contratação emergencial de 02 ACDs, uma

para a Unidade Móvel e outra para a ESF da Vila Rica e Fey. Salientamos que a

legislação do Ministério da Saúde relata que o periodo máximo para adequação da

equipe é de dois meses e este prazo se extinguiu em 22 de novembro de 2011. a não

cumprimento da norma implica a perda de recursos financeiros repassados pelo

Ministério da Saúde, específicos à equipe.
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- Médicos de ESF - Justifica-se o presente pedido tendo em vista que a

Lei Municipal n.o 7.263 de 23 de dezembro de 2010, que deu suporte legal para a

contratação emergencial de 03 (três) Médicos de ESF, por seis meses, prorrogáveis por

igual periodo, terminará no dia 23 de dezembro. Ainda, no mês de maio do corrente ano,

um médico de ESF exonerou-se, não havendo reposição desse profissional afastado em

razão de que não há mais banca do Processo Seletivo para o referido cargo. Quanto ao

Parágrafo Único do Art. 2° do presente projeto de lei, justificamos o pedido pelo fato de

que há uma profissional gestante prestes a entrar em gozo de licença maternidade, e

como há necessidade de reposição dessa servidora, durante o seu afastamento, onde

não haverá ônus ao Município, já fizemos essa previsão para que não haja prejuízos ao

bom andamento dos serviços na ESF onde a servidora atua.

Anexamos demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

DDV
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS
Secretaria da Saúde e Vigilância Sanitária

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS
Impacto Orçamentário e Financeiro nO094/2011

Eu, MAURO MAZZUTII, ordenador de Despesas deste Município, no uso de
minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal), e à vista da referida estimativa de impacto, DECLARO existir
recursos para a execução da (s) ação (ões), cujo estudo encontra-se evidenciado no
estudo anexo a este documento.

Declaro, que a execução da(s) ação(ões) acima referida(s) não contraria(m)
nenhum dispositivo legal, notadamente da Constituição Federal, da Lei Orgânica
Municipal e demais leis em vigor, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal e
Resoluções do Senado Federal.

Carazinho, 13 de Dezembro de 2011.

Ma ro Ma ut i
Ordena or de D spesas
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Secretaria de Administração e Controle do Orçamento

o objeto desta estimativa de Impacto não afeta os resultados nominal e primário, fixados, respectivamente, para o exerclclo

RESULTADOPRIMÁRIOPEVISTO:I,,,,,,Jj!jíi.231:00,,,,c;,ji!>1
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o Impacto Orçamentário atende ao disposto no artigo 16 da Lei C lementar nO10112000,com previsão na LOA, LDO e PPA,
sendo que seus efeitos refletirão no exerelclo financeiro co ente ressaltando-se que sua Implementação possui saldos
orçamentários suficientes.
Para Instruir a Declaração do Senhor Ordenador da Despes .

Data de Elaboração: 13/1212011

Agente de
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO ,

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Metodologia de Cálculo
Impacto Orçamentário e Financeiro nO094/2011

INTRODUÇÃO

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 21, dispõe que o ato que provoque
aumento de despesa de pessoal deve ser precedido de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, também da
declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e
financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei
de diretrizes orçamentárias e, ainda, em se tratando de despesas obrigatórias de caráter
continuado, conforme artigo 17 da mencionada Lei, deve ser demonstrado a origem dos
recursos para seu custeio devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser
compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa,

MOTIVAÇÃO DO IMPACTO

O aumento da despesa decorrente do Projeto de Lei nO 167 de 13 de Dezembro de
2011 é composto pela contratação emergencial de 04 (quatro) Médicos de ESF e 02 (dois)
Auxiliares de Consultório Dentário, conforme demonstrado abaixo:

Cálculo Sintético

ELEMENTO ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA RECURSO DOTAçAo 2011 2012 2013
331900400000.0 CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO

3319046000000 AUXILIO AlIMENTAÇAo

VALOR TOTAL NOANO

0040
0040

299

296

51.758,11 270.436,11"

1.375,44 7.186,67

53.133.55 277.622,78

0,00

0,00

0,00

Para o periodo de 2011, considerando que os efeitos do projeto de lei terão sua
vigência a contar de Dezembro de 2011, o impacto no orçamento foi projetado levando-se o
valor mensal demonstrado no cálculo analítico abaixo. Já para o exercício de 2012, foi
cons,iderando seus efeitos para somente 05 (cinco) meses, considerando o periodo de VigênC~la
da Lei de 06 (seis) meses, ainda, a taxa de reposição salarial' para o períOdo estimado e
4,5%. ,

'{



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ORÇAMENTO
Controle de Orçamento

Cálculo Analítico

BALARIO BASE INSAlUBRIDADE
"ALE Al..IMENTAÇAo 113 FERIAS U'SALÁRlo ENCARGOS SOCIAIS

CARGO VAGAS

TOTAL
GERAL

UNITÁRIO TOTAL UNTTÁRIO TOTAL UNITÁRIo TOTAL UNTTÁRIO TOTAl. UNITAAIO TOTAL UMrAAJO TOlAL
Moldicode ESF

'" 9.000,0 36.000,0( 109,00 4J6,()( 229.2" II!G,ge 250,50 1.001,90 15',. 3,000,0 2.200, li UOO.44 50.155,39
Auldnlll'de Con5tlll~a Dentét10 " 639,0. 1.676,0 118,SO m,& 229,24 4sa,4! 26.34 52.68 69,9 139,804 205.16 411,52 2,918,16

TOTAl MENSAL. 9.839,0 37.UI,04 227,80 873,6 UI," 1.31S.« Z7B,U I.OU,57 '1',92 3.1U,~ 2.40$,87 UU,U 53.133,55

COMPENSAÇÃO DO IMPACTO

Carazinho, 13 de dezembro de 2011.

espesa.
Para instruir a Declaração do Orden

A Lei Complementar 101/00, art, 17, ~ 1° e ~ 2°, estabelece que os atos que provoquem
aumento de despesa devem estar acompanhados da estimativa de impacto orçamentário
devendo demonstrar que a origem dos recursos para seus custeios sejam compensados pelo
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa, Neste contexto, o
Poder Executivo deverá implementar a compensação pela redução permanente da despesa,

Considerando que das 04 (quatro) vagas de Médico de ESF, pelo menos 03 (três) delas
já estão sendo usadas, porém, a Lei nO 7,263/2010 terá seu prazo expirado em 22 de
dezembro do corrente ano as quais deverão ser repostas, a efetiva redução da despesa
deverá cobrir os custos com a expansão de apenas 01 (uma) vaga de Médico de ESF e as 02
(duas) vagas de Auxiliar de Consultório Dentário, Sendo assim, a redução da despesa será
efetivada pelo corte de dotações para custeio de despesas com serviços extraordinários e
servirá como fonte de financiamento para o acré 'mo da despesa no exercício de 2011 e nosubsequente.

DA: L CHU
Agente de Planejamento e Orçamento



PROJETO DE LEI N.o 167, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011.

Declara situação de emergência e contrata
emergencialmente servidores para
trabalharemjunto a Secretaria da Saúde.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37,
IX, da Constituição Federal.

Art. 20 O Poder Executivo contrata servidores, de acordo com a relação
abaixo, em caráter emergencial por (06) meses, prorrogável por igual período,
remuneração, atribuições e carga horária equivalente a legislação pertinente, com
base no art. 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar na 07/90, do Quadro
dos Servidores efetivos, para trabalharem junto a Secretaria Municipal da Saúde e
Vigilância Sanitária (ESF's).

N° CARGO PADRAO
02 Auxiliar de Consultório Dentário 5
04 Médico de ESF R$ 9.000,00

Parágrafo Único. Durante o afastamento de algum dos Médicos de
ESF, sem que haja remuneração por parte do Município, fica autorizada a
contratação em caráter emergencial para a reposição do profissional afastado.

Art. 30 As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta do
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de dezembro de 2011.

DDV
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