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Of. nO 249/17 - GPC Carazinho. 08 de dezembro de 2017.

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Lotano,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 126/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei nO
126/17, desta data, que Contrata emergencialmenle 03 (três) Médicos de ESF, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

A contratação emergencial de 03 Médicos de ESF, com carga horária

semanal de 20 horas, pelo periodo de 04 meses, deve-se em função da necessidade

destes profissionais para atendimento junto ao Ambulatório Municipal, até a abertura da

Unidade de Pronlo Atendimento - UPA, prevista para os meses de março e abril de

2018, sendo que a Secretaria Municipal da Saúde não possui médicos suficientes na

rede para fazer o remanejo, pois ainda prejudicaria o funcionamento das Estratégias de

Saúde da Família.

A urgência na apreciação da presente propositura é devido ao vencimento

dos contratos dos profissionais que estavam prestando atendimento, o que ocorreu em

julho deste ano. Estamos solicitando o número mínimo de profissionais para a

manutenção do serviço, sendo que, assim que ocorrer a abertura da UPA, estes

contratos de Médicos de ESF de 20 horas que atuam no ambulatório serão rescindidos,
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Cabe salientar que mesmo sendo Médico de 20hs serà respeitado. Q

banca do COncurso de Médica de ESF de 40 noras semanais, pela principio da

moralidade. Em nenhuma hipótese o aceite do contrato altera a lista do chamamento

do Concurso Publico, porém, a nomeação através do concurso neste momento não é

viável. em função da previsão de demanda momentânea no perlodo.
Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentàrio e Financeiro.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI W 126, DE 08 DE DEZEMBRO 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 04
(quatro) meses, atribuições e demais obrigações equivalentes a legisiação pertinente,
com base no artigo 250 e inciso 111do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, 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 1° constam na Lei Municipal nO8.113/16.

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. 08 de dezembro de 2017.
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Estado 00 Rio Grande Do Sul
Prefoltura Municipal De C'l'uinho

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO N~ 020 /2017

Objeto

Trata-~e do aumento de despesa de peSlo,,1em decorrência da necel,idade de contrat.ç:lo

emergencial de 03 (três) médiCOI pa,a suprir. demanda de atendimento, do Ambulatório

Municipal, pelo parIado de 04 (quatro) meses ate a abertura da UPA (Unidade de Pronto

Atendimento) • qu.1 e,tá prevista para abertura entre os meses de março e abril de 2018,

conforme ofício "e305/2017, em anexo,

Aumento da Despes.

Estima-se um aumento de despesa de R$137 .855,52 (cento e trinta e ,ele mil e oito,en!", e

(inquenta e dnco reais e çinquenta e doi, centavos), conforme metodologia de cálculo abaiXO

representada,
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Compensação

Adespesa não enquadra-5~ no conceilo oe De'pesa Obrigatória de CariÍter ContinuadO, dendo

dispen$ada $ua compemaç~o nOllermos do artigo 17 da lRf

Cla,sificaçào Orçamentária

090Z.10,301.1004,Z074. MANUTENÇÃO UNIDADES ESTRAT£GIASAÚDE FAMíLIA

3.3,1.90.04.0000.00 - CONTRATAÇÃO PORTEMPO DETERMINADO

limites Flscai.

aI Despe.a de Pe$$oal:

Para os fins do disp'Hto no C~PUldo art. 169 da Constituição, a despe," lotai com
pessoal, em cada período de .puração e em cada ente da Federação, não poderá
exceder 60% (sessenla por cenlo) do teceil. Corrente I'qu;d., ,,,,,do 5~% (cinqüenta ~
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Estado De Rio Grande 00 Sul
p",feitum Municipal De Car.%inl>o

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

quatro por cenlo) para OExecutivo. A tabela .bai_o evidenCia o atual gasto de pesso.!'
bem çomo, o decorrenle do aumento da despesa'

b) Melas fiscais:
O aumento da De.pesa criada Ouaumentada não afel.,;; as metas fis,.i, previstas.
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Parecer

No uSOde minhas atribuições legais,em cumprimento àsdeterminações da lC 101/00 e ti vist~
d~ referida estimativa de imp~cto, DECLAROexistir reWrSOSpara a execução das ações, Para
Instruir a declaração do Senhor Ordenador da Despesa.

ANA PAUlA OE~ICO~ COSTA

Agente de Planeja~to e Or,amento

DEClARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimefllo ao artigo 16. Inciso 11,da lei Complementar 101/00, que

há previsão rla LDO e Orçamento Arlual de 2018 e de que serão disponibilizados os

recursos orçamentários e firlarlceiros necessários fi realização da despesa acima

descrita rla Declaração do Departamel'lto de COrltabilidade, para pagamento de acordo

com o cronograma financeiro do exercicio de 2018

Caralinho, 11 de dezembro de 2017,

?/10rúb\ Aft;!fê 5, AIl'neida
Onll'nador. de D"'spe,as

Secretária Municipal da Saúde
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Carazinnu. 11 de Dezembro de 2017

À Sm. xcretária da SalÍde c Vigilância Sanitária
Rof.' 1mpw:(o Qrsam~nWriQ _ çonltllta .•..OO'lllerno"","1 de OJ (tr.,) MC\licQ5 ES~ 20 hora,

P",zada AIl<"lise

Abaho "'gucrn as informaçÕC'S sobre O cuSlo salarial pJfa se, realizado O impaclo limmcoiro C orçam. mario
""'ali~,, a comma<;ão emergencial (4 mes<:,) de 03 (trés.l Médioºs de ESF 20 ho,llS, para "",em l<.>U1dMjunto à
"ec,daria Mm,i.:il"'l da Saúde. conf"nne solicitação feita pelo OliciQ 30512017 do Gabinete da Secretária da
Saildc .

• Cargo
. Q~antidMede se",idor"s:
_PrCVldo de Contrataçao
• Carga Horâri.
- Lolaçao
_ sallirio BaslCO
• A(lioionalde Insalubndad,,(4 m"sas)
- Custo Solanal 2016 (4 meses)-
. v,'e allme"'açllo í4 meses)-
.13" Sala",,! 2018 (4112).
. Cu.lO com pre.'idência 20'8 - (23, "%j
• Tolal Geral CuslO Salarial 2018:

Médico ESF 20 ho", •,
A parflr de Janeiro 2018
2{) horas .emanar.
Secre'an. Muniopold. Saude
R$ 8202,92
R$ 2.232,48
R$ 98.435,04
Ri 4 080,00
RS 8.388,96
R524.719,07
RS 137,555,55

Sendo o 4ue se apresenta para o mome"to, e".íamos ~Iencinsa.' sawaçõc<.
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