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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n .• 019/14

Senhor Presidente:

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

019/14, desta data, que Cria cargo e contrata emergencialmente 01 (um) Médico

Auditor Revisor.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendo solicitação da

Diretoria do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais -

CAPSEM, para prestar atendimento aos segurados e beneficiários junto à sua sede,

hospitais e clinicas credenciadas, visto que o credenciamento que o profissional anteri-

or mantinha com a autarquia findou em 30.12.2013. Salientamos que, conforme deter-

mina a legislação vigente, faz-se necessária a contratação deste profissional para pro-

ceder a autorização dos procedimentos médicos.

Anexamos demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeir-o.

Atenciosamente,

Prefeito.

CAPSEM/DDV



CAPSEM - CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PRESTAÇÃO A SAÚDE DOS
". SERVIDORES MUNICIPAIS

ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

NO 00112014

Estimativa do impacto orçamentário-financeiro, confonne memorando e documentos anexos, em
cumprimento ao disposto nos Artigos. 15, 16, inciso I, e 17, da Lei Complementar 10112000 e, considerando as metas e
prioridades aprovadas na Lei Municipal n' 7.700- LDO 2014, observado o disposto na Lei Municipal n' 7.723-
Orçamento Anual 2014, emitimos o presente parecer, considerando os dados:

OBJETO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RECURSO.

OBJETO: Contrato emergencial de Profissional Médico Auditor, para o perlodo de 12 (doze) meses, a contar da data
da publicação da Lei.

Óroão: 140 CAPSEM

Unidade: 01 Administracão Geral

!Atividade: 140.01.04.122.0030.4001 Manutenção dos Serviços do Capsem

Impacto Orçamentário Dotação Dotação Valor da Saldo Total

Recurso: 0400 Prevista Atualizada Operação Resultante

~002- 331.90.39.00 - Outros Serviços de Tere. PF 100.000.00 95.730.75 41.789.76 53.940.99

Recursos Gerais -Impacto 2014
Financeiro Recurso: 0400

Arrecadação total projetada 7.7620.000.00

-Empenhado no Exercicio 15.464.84

Comprometido sem Empenho

Valor da Operação 41.789.76

Saldo Livre Resuttante 7.562.745.40

Saldo total comprometido para o ano 57.254.60

CONCLUSÃO

04 de fevereiro de 2014.~.eA'Q .

Vera AParecida~vero e Almeida

Diretora Ordenadora deDespesa

Para instruir a declaração do Senhor Ordenador da Oespesa em

o Impacto Orçamentário atende ao disposto no Art. 16 da Lei Complementar n.' 10112000, com previsão na
LDO e Orçamento Anual de 2014, ressaltando-se que seus efeitos se refletirão apenas neste exercicio financeiro, ndo
que existe saldo orçamentário suficiente na(s) dotação(ões), nesta data, para cobrir os custos decorrentes do o o em

pauta.

DECLARAÇAO DO ORDENADOR DE DESPESAS

rDM9(J?n- . ,
Vera Aparecida se+r~.::.e Imeida

Diretora Ordenadora de Despesa

CarazinholRS 04 de fevereiro de 2014.

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso li, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na LDO e
Orçamento Anual de 2014 e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e financeiros necessári .
realização da despesa acima descrita na Declaração do Departamento de Contabilidade, para pagamento de a r
com o cronograma financeiro do exercício de 2014



/

PROJETO DE LEI N° 019, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2014.

Cria cargo e contrata emergencialmente
01 (um) Médico Auditor Revisor.

Art. 1° Fica criado na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores Municipais -
CAPSEM, o seguinte cargo:

N° de cargos

01

Denominacão

Médico Auditor Revisor

Código

EA-01-02-14

Padrão

Te
Art. 2° Fica o Centro de Assistência e Prestação à Saúde dos Servidores

Municipais - CAPSEM autorizado a contratar emergencialmente, com base no art. 37,
inciso IX, da Constituição Federal, 01 (um) Médico Auditor Revisor, por 06 (seis) meses,
prorrogáveis por igual periodo, com remuneração, atribuições e demais obrigações
equivalentes a legislação pertinente, com base no artigo 250 e inciso 111 do art. 251 da
Lei Complementar nO07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 3° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo criado no
artigo 10 estão descritas no Anexo I, que faz parte integrante desta Lei.

Art. 4° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos Servidores Públicos do
Municipio de Carazinho (Lei Complementar na 07/90) aos ocupantes do cargo criado
através da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve os cargos
de provimento efetivo do Municipio.

Art. 5° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias do CAPSEM.

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

Gabinete do Prefeito, 06 de fevereiro de 2014.

ODV
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ANEXO I

CARGO: MÉDICO AUDITOR REVISOR
GRUPO: TÉCNICO-CIENTIFICO
VENCIMENTO: R$ 2.753,33

ATRIBUiÇÕES:
a) Descrição sintética: Fazer análise do sistema e desempenho dos serviços prestados,

verificação e autorização de tetos financeiros e procedimentos de alto custo.

b) Descrição analítica: Fazer análise:
• de Planos de Saúde, de programações e de relatórios de gestão;
• dos sistemas de controle, avaliação e auditoria;
• de sistemas de informação ambulatorial e hospitalar;
• de indicadores de morbi-mortalidade;
• de instrumentos e critérios de acreditação, credenciamento e cadastramento de
serviços;
• da conformidade dos procedimentos dos cadastros e das centrais de internação;
• dos serviços de saúde prestados aos usuários do CAPSEM;
• de prontuários de atendimento individual e demais instrumentos produzidos pelos

sistemas de informações ambulatoriais e hospitalares.

Fazer verificação:
• de autorizações de internações e de atendimentos ambulatoriais;
• de tetos financeiros e de procedimentos de alto custo;
• exercer as atividades e atribuições estabelecidas por normas que regulamentam a

profissão;
• executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 20 horas semanais.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público
b) Requisitos: Instrução: Curso de Graduação em Medicina, registrado no respectivo
conselho de classe, com qualificação em auditoria.
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