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Carazinho, 06 de junho de 2013.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Olto A Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 042/13

Senhor Presidente:

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

042/13, desta data, que Declara situação de emergência e autoriza a contratação

emergencial de 01 (um) Médico Psiquiatra, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Justificamos o pedido de apreciação do presente Projeto de Lei sob regime

de urgência, tendo em vista que a profissional do cargo de Médico Psiquiatra que atuava

junto a Secretaria Municipal de Saúde exonerou-se, sendo assim necessária a contratação

de servidor para o referido cargo, para que não haja prejuizos ao bom andamento dos

serviços na área de Saúde.

A atuação do Médico Psiquiatra junto a Secretaria da Saúde é de extrema

importância, visto que o profissional é integrante da equipe minima do CAPS II e do CAPS

Infantil. Outro fato preocupante são as demandas judiciais que aportam diariamente,

determinando a realização de avaliações psiquiátricas destes pacientes. Cabe destacar que

não há mais aprovados em banca de concurso para o referido cargo.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 042, DE 06 DE JUNHO DE 2013.

Declara situação de emergência e
contrata 01 Médico Psiquiatra para
trabalhar junto 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. 2° O Poder Executivo contrata um (01) Médico Psiquiatra, em caráter
emergencial, por 06 (seis) meses, prorrogável por igual período, com remuneração,
atribuições e demais obrigações equivalente a legislação pertinente, com base no art. 250 e
inciso II1do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 3° As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Orçamento da
Secretaria Municipal da Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de junho de 2013.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCípIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO
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Carazinho, 06 de maio de 2013.

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente a contratação emergencial de um médico
psiquiatra para a Secretaria Municipal da Saúde e Vigilãncia Sanitária, para o ano de 2013 e 2014 conforme relação anexo. O valor foi previsto a
partir de julho de 2013. O Cálculo foi estimado para o ano 2013 e 2014 (periodo de 01/07/2013 a 31/05/2014), incluindo vencimentos (salários), 13°
salário proporcional, contribuição patronal ao INSS de 22% e vale alimentação. O percentual apurado é relativo à Receita Corrente Liquida do mês

de abril de 2013 de 106.980.208,59.

Poder/órgão: MUNiCípIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda e Arrecadação

Período: A contar da publicaçãoRef.: Contratação emergencial de um Médico psiquiatra para Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, a partir de junho de

2013 , conforme relação anexo.
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