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•ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 04 de abril de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 046/17

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
OECAR~21N];Q.1

""~""""'"-J)~'~tv"}r-~/i.(".q'O" . -•.

o I ABR. ,01/

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

046/17, desta data, que Contrata emergencialmente 03 (três) Médicos de ESF, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o presente projeto de lei visa a contratação emergencial de 03 Médicos

de ESF com carga horária reduzida de 20 horas semanais, para atuar junto ao

Ambulatório Municipal e Unidades de Saúde com ESF que estejam sem médico no

momento, até a reposição prevista dos médicos do Programa Mais Médicos para o

Brasil.
A solicitação deve-se a grande demanda de consultas no Ambulatório

Municipal, com déficit de profissionais médicos nos dias de semana, de segunda a

sextas-feiras, no horário das 13 ás 19hs.
No dia 20/03/2017 tivemos a evasão de mais duas médicas do Programa

Mais Médicos, com previsão de reposição pelo Ministério da Saúde de até 45 dias,

porém temos mais profissionais que estão por sair atê julho de 2017, ficando um

perlodo maior sem a reposição pelo citado Ministério. As profissionais médicas que

evadiram do programa estavam previstas para sair no final do mês de maio corrente.
Solicitamos a apreciação sob regime de urgência em função da grande

demanda de atendimentos.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Salientamos que a nomeação de profissionais do concurso público neste

momento não é viável, em função da demanda momentânea no período. As

contratações seguirão a ordem classificatória dos candidatos constantes na banca do

Concurso nO001/15.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

SAÚDElDDV



PROJETO DE LEI N' 046, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

Contrata emergencialmente 03 (três)
Médicos de ESF.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 03 (três) Médicos de ESF com carga
horária de 20 horas semanais e salário equivalente a carga horária reduzida, por 06 (seis)
meses, atribuições e demais obrigações equivalentes a legislação pertinente, com base no
artigo 250 e inciso 111do art. 251 da Lei Complementar n' 07/90, do Quadro dos Servidores
Efetivos, para prestarem serviços junto à Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no
artigo 10 constam na Lei Municipal n° 8.113/16.

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, 04 de abril de 2017.
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNIClplO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de Contabilidade e Orçamento

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N' 039/Z017

Trata-se da contratação de 03 (três) médicos com carga de 20 horas semanais para atuarem no
ambulatório municipal e unidades básicas de saúde, conforme Oficio nll 083/2017 da Secretaria Municipal

da Saúde.

Objeto

o custo mensal da despesa 6 estimado em R$ 34.468,39 (trinta e quatro mil. quatrocentos e sessenta e oito

reais e trinta e nove centavOS). conforme demonstrado na tabela abaixo:

Metodologia de Cálculo da Despesa

Custo
Mensal

_94,468,39 i

Qtde

-~ 3"

Custo
Unitário"
11.489,46

Cargo

Médicode ~F. 20b (contratai.
• V.lor demonstrado na Tabela 3

Cumpre Informar que houve alteração entre o que foi estimado na proposta orçamentária de 2017 c o
quadro atual dos servidores que ocupam o cargo de Médico de ESF, gerando uma redução de despesa de
R$ 36.211,56 (trinta e seis mil duzentos e onze reais e cinqGenta e seis centavos) qual pode ser utilizada
de forma ~ compensar a despesa decorrente das contratações, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 1 - Custo Mensal

Custo
Mensal

30.538.69

_ 89.729,18

Tabela 2 _ Redução da Despesa entre a Previsão e a Execução Orçamentária 2017
Prevista Ocupada CustO

cargo LOA2017 03 017 D1r~rença UniUlrtO.

"!.édICOde..~.40~~1U~J _ ._-:.:.....,;_~••~ ~_ . : •••4..:~_~ ~ _1_ .'_•• ~3~.s~,6~

Médico de ESF. 40h (Contrato) 4 O .4 22.432,29
•..• -Médlcode'£SF. 4{lh(CLÍ')- '! .. ......"...... f ",t°-:-. -4 w '. 7 --;i.994,ít..~-'------"-_.-'"-- -~•... - _. -- -- ._--- .----_. -' .- '

Médico de ESF. 20h (Contnto) 3 S 2 11.489.46 22.978,92
. ----- '''- - ---"""" - -' -,.... _.- ..•. -"\ TOTAL • • 36.2.11.56

Os custos demonstrados neste impacto orçamentário seguiram a metodologia de cálculo conforme tabela

abaixo:

• Valor dtmonstndo nllTabela 3

Atuartal
CustO

Mensal

1.754.03 30.538,69

22.432,29

22,?94,20
,
111.489.462.059.95699,19

Prov 13'
1 3Vale

340,00187,40

InSlllI.

186~04 -'340,00 ..1.838.93' 4,01"3,85
- O" ••••• -.-~

187,40 340,00 1.382,71 4.116,28
._ 4 . - "",-,- ...- •.•..••

187,:W -340,00 - 1.839,08 4.22.1,88-. ,._-----_.......-.- -."

8.202,92

y*

16.405,84.
- ",

16.~S,84'

16.405,84
M!d~ ~eESF.-40h(Estl~rtol'

Médlcode ESF" 40h (Contrato)

Médico de ESF..4{lh (C1.1')..•.-- -
Médico de ESF. 20h (Contrato)

ca•.••
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Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ARRECADAÇÃO
Setor de contabilidade e Orçamento

Índice de Gasto de Pessoal- 2017

Esoecifica"ão
Previsão Inicial Previsão Atual

Receita Corrente i.kmidarRcU
169.966.100 169.966,100

Desnesa Línuida de Pessoal
73.995.400 74.034.728

Percentual de Gasto de Pessoal
43.54% 43,56%

Aumento no Gasto do Pessoal decorrente do Ato
0,00

Índice anós Imnlemento da Desnesa
43,56%

ANAPAULA- E.J.Qó DAC05TA
Agentede Pla~~~o e OrçamentoDiI EL5CHU

Agentede Planejamento e Orçamento

No uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinações da LC 101/00 e à vista da referida
estimativa de impacto, DECLARO existir recursoS para a execução das ações. Considerando que a despesa
vigorará apenas pelo período de 06 (seis) meses, embora não seja necessária a demonstração da
compensação financeira de que trata o art. 17 da LRF, a redução da despesa decorrente entre a previsão e
execução da proposta orçape tária, demonstrada na Tabela 2, é superior ao acréscimo da despesa. Por

fim, não haverá aumento io í,l i de gasto de pessoai.

/
Para instruir a declara$ão

Parecer

DECLARAÇÃO DO ORDENAOOR DE DESPESAS

Carazinho, 04 de abril de 2017.

I
DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso 11, da Lei Complementar 101/00 que há previsão no
Orçamento Anual de 2017 e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e financeiros
necessários à realização da despesa acima descrita, para pagamento de acordo com o cronograma

financeiro do exercício de 2017.

) "..

ANELfs~~MEIDA
Ora:ênadora de Despesas

Secretaria Municipal de Saúde
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