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Excelentíssima Senhora
Protocolo 
Hora

Ver. Janete Ross de Oliveira

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 042/21

Ass.:,Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 042/21, desta data, 
para apreciação sob regime de Urgência, que Contrata emergencialmente servidores para trabalharem na 
Secretaria Municipal da Saúde, usuários do SUS.

Exposição de Motivos:

O presente projeto deve-se ao término do estado de calamidade no final de 2020, no qual 
os contratos vigentes tiveram seu término no final de março de 2021, ficando descobertas as unidades de 
saúde de profissional Técnico em enfermagem num momento de importante necessidade à nossa rede de 
saúde, devido às demandas excedentes de vacinação contra a COVID-19 e nas demais demandas das 
unidades de saúde. Não estamos solicitando a nomeação destes profissionais, apenas temporária como se 
estima e também, devido à impossibilidade legal de nomeação de profissionais sem as devidas vacâncias 
de cargo, conforme a Lei Complementar Federal n°173/2020.

A contratação de 2(dois) Auxiliares de Consultório Dentário(ACD), para auxílio aos 
profissionais dentistas que estão sem ACD, sendo que uma das profissionais está no início da gestação e 
não deve permanecer em atividade insalubre, segundo a legislação e outro para auxiliar os dentistas 
concursados de 20 horas, que são dois profissionais. Também um profissional irá auxiliar no atendimento 
da unidade móvel de saúde que já está disponível.

A contratação de 1(um) Cirurgião Dentista de ESF 40 horas, para atuação na Unidade Móvel 
de saúde e auxílio as unidades de saúde com maior demanda por atendimentos odontológicos.

O Chamamento dos profissionais para o contrato emergencial será através da Banca do 
Concurso vigente com edital de seleção para o chamamento, priorizando por ordem de classificação e a 
disponibilidade para assumir o cargo de forma emergencial. Solicita-se para o período de 6 (seis) meses, 
prorrogáveis para mais 6 (seis) meses, caso necessário.

Atenciosamente
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PROJETO DE LEI N° 042, DE 14 DE JUNHO DE 2021.

emergencialmente 
servidores para trabalharem na 
Secretaria Municipal da Saúde, 
usuários do SUS.

Contrata

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, 
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, servidores , de acordo com a 
relação abaixo, com base na Lei Complementar n007/90, do Quadro dos Servidores 
Efetivos, para trabalharem na Atenção Básica, usuários do SUS.

SALARIO-R$CARGON°
R$ 9.151,20Cirurgião Dentista de ESF01
R$ 1.700,25Auxiliar de Consultório Dentário02
R$ 2.356,90Técnico em Enfermagem08

§ 1o Os contratos emergenciais terão vigência por seis(6) meses, podendo 
ser prorrogado por mais seis meses.

Art. 2o As atribuições, carga horária e requisitos para os cargos descritos de 
que trata a presente Lei, são descritas no Anexo I, que é parte integrante desta Lei.

Art. 3o A forma de contratação dos profissionais para o contrato emergencial 
será através da Banca do Concurso vigente com edital de seleção para o chamamento 
priorizando por ordem de classificação e a disponibilidade para assumir o cargo de forma 

emergencial.

Art. 4o As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta do 
Orçamento da Secretaria Municipal da Saúde de 2021.

Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de Junho de 2021.

PrefeitoDD
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ANEXO I

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Carga horária: 40 horas semanais

Escolaridade: Ensino Médio ou equivalente e curso profissionalizante com registro no 
COREN.

Descrição Analítica: Executar o atendimento auxiliar ao médico e à enfermeira no desempenho de 

suas atribuições; verificar a tensão arterial, pulso, respiração e temperatura; fazer curativos, 

imobilizações, administração de medicamentos conforme prescrição médica e aplicar injeções e 

vacinas; pesar e medir pacientes; orientar como complementação de determinação médica; 

operar equipamentos de eletrocardiograma, eletroencefalograma e outros, sob supervisão médica; 

providenciar a esterilização de materiais e equipamentos do ambulatório; requisitar, sob a 

supervisão médica, o material de enfermagem necessário; observar, reconhecer e descrever 

sinais e sintomas; prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente; participar das atividades da 

equipe de saúde; realiza imunizações, controle do crescimento e desenvolvimento da criança e 

adolescente; registras anotações nos formulários próprios utilizados nos serviços de saúde 

destinados a grupos específicos; realiza estudos de controle e previsão de material necessário ao 

desempenho das atividades realizadas nos serviços de saúde; promove reuniões para grupos 

específicos visando a educação em saúde e prevenção ou recuperação de doenças, conforme 

normas técnicas e operacionais adotadas pela SMS; exercer as atividades e atribuições 

estabelecidas por normas que regulamentam a profissão; realizar tarefas afins à sua função.
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CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 
GRUPO: SERVIÇOS DE SAÚDE 
PADRÃO: 5

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição sintética: auxiliar o Cirurgião Dentista nas Unidades de Estratégia de Saúde da 
Família.

b) Descrição analítica:
• realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde;
• proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados pelo cirurgião 

dentista;
• preparar e organizar instrumental e materiais necessários para a realização dos atendimentos 

e procedimentos;
• instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista nos procedimentos clínicos;
• cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos;
• organizar a agenda clínica;
• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; e

• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da ESP;
• executar tarefas afins.

CONDICÔES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime suplementar de 

trabalho, inclusive sábados, domingos e feriados e ou uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público
b) Requisitos: Instrução: Ensino médio ou equivalente e registro no Conselho Regional de 

Odontologia.

www.carazinhp.rs.gov.br 
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CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA DE ESF 
GRUPO: TÉCNICO-CIENTÍFICO

ATRIBUIÇÕES:
a) Descrição sintética: executar trabalhos inerentes à odontologia preventiva e curativa, em 
especial às relacionadas às Estratégias de Saúde da Família e fazer odontologia profilática em 
unidades sanitárias.

b) Descrição analítica:
• Desenvolver as atividades descritas na Lei 5242/98, inerentes ao exercício da profissão de 

cirurgião-dentista;
• realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a 

programação em saúde bucal;
• realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento 

das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais;
• realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com 
resolubilidade;

• encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo 
sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento;

• coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 
doenças bucais;

• acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 
membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar;

• contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do ACD e ESF;
• realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório Dentário;
• participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

USF;
• executar tarefas afins.

CONDICÕES DE TRABALHO:
a) Geral: carga horária de 40 horas semanais.
b) Especial: o exercício do cargo poderá exigir a prestação de serviço em regime suplementar de 
trabalho, bem como o uso de uniforme.

RECRUTAMENTO:
a) Forma: Concurso Público.
b) Requisitos: Instrução: Nível Superior e habilitação legal para o exercício da profissão de 
Cirurgião Dentista e inscrição no respective Conselho ou entidade de classe
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IMPACTO ORÇAMENTÁRIO Ns 085/2021

Objeto

Trata-se de aumento da despesa de pessoal decorrente da contratação por tempo determinado de 
profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Saúde; conforme Ofícios 123/2021 e 124/2021,

Aumento da Despesa

Os custos foram estimados a partir da tabela salarial vigente para o exercício, assim como, provisões e 
.encargos patronais, .conforme .demonstrado nas tabelas abaM;

Auxiliar de 
Consultório 

Dentário

Técnico de 
Enfermagem

Cirurgião Dentista 
da ESF

TOTALESPECIFICAÇÃO

13.208.35
12.548.35 

660,00

2.356.90
2.136.90 
220,00

1.700.25
1.480.25 
220,00

9.15U0
8.931,20
220,00

REMUNERAÇÃO
Salário
Insalubridade 
Outros 

PROVISÕES 
13B Salário 
1/3 Férias 

ENCARGOS SOCIAIS 
INSS Patronal 

BENEFÍCIOS
Vale Alimentação 
Vale Transporte

1.467,59
1.100,70
366,90

3.140,65
3.140,65
1.627,19
1.499,40
1-27,79

19.443,78

261,88
196.41 
65,47
560.42 
560,42 
627,59 
499,80 
127,79

188,92
141,69
47.23 
404,28
404.23 
499,80 
499,80

1.016,80
762,60
254.20

2.275.95
2.175.95 
499M 
499,80

2.793,25 3.806,7812.843,75TOTAL
30.454,26 4a 884,515.586,5012.843,75VALOR MENSAL
182.725,55 280,463,2964.218,76 33,518,98VALOR EM 2021

Encargos
Sociais Benefícios MENSAL Meses EM 2021Remuneração ProvisõesCargoQtde

499,80
999,60

5.020,69

12.843,75 5
5.586,50 ó
30.454,26 6

64.218,76
33.518,98
182.725.55

9.151.20 
3.400,50
18.855.20

1.016,80
377,83

2.095,02

2,175,95
808,56

4.483,35

Cirurgião Dentista da ESF 
Auxiliar de Consultório Dentário 

Técnico de Enfermagem

1
2
8

6.520,09 48.884,51 280.463,293.489,66 7.467,8631.406,90VALOR MENSAL

O inciso I do art 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a criação, expansão ou 
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes. Conforme demonstrado na tabela anterior, estima-se um acréscimo de RS 280.463,29 
(duzentos e oitenta mil quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) decorrentes das 
contratações spjjcitadas.

Compensação

Conforme art 17 da LRF, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada 
de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 
sua execução por um período superior a dois exercícios, o que não é caso da referida despesa, sendo 
dispensada a compensação.

Limites Fiscais

a) Despesa de Pessoal:
---- PROTOCOLO
recebido
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Previsão Atua! 
LOA 202t

Limite de Gastos de Pessoa! tso Pcder Exeaitivo Expectatíva 2021 Neste impacto

Receita Corrente Líquida 
Comprometimento-atuai de gastos com pessoal 
Acréscimo nos gastos
Gastos Totais Projetados com o aumento proposto

231.405.674 231.816.003 
105.226.803 

280.463 
105.507.266

231.816.003
105.226.803107.714.357

Percentual projetado em relação à Receita Corrente Líquida 
* Previsão A&ale&cpectativa'Zoai, conforme Relatório de Avaliação de Receitas - 2S Bimestre

46,55%% 45,39% 45,51%

b) Metas Fiscais9.
0 Aumento da Despesa a despesa criada cm aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas.

Compatibilidade PPA, LDO e LOA

O aumento da despesa tem çpmpatíbiUdads com -o PPA vigente e, principalmente, no inciso IV do art 
51 da LDO para o exercício de 2021, sendo a despesa suportada pelas seguintes rubricas da LOA 2021;

09.02.10.301.1004.2074 - MAMJT UNIDADES ESTRATÉGIA SAUDE FAMÍLIA
33724-2/319004000000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO-0040 - ASPS 
34060-0/339046000000 - AUXIUO-AUMENTACAO - 0040 - ASPS

PARECER
)

No uso de minhas atribuições legais, em cumprimento às determinates da LC 101/00 e à vista da 
referida estimativa de impacto, DECLARO que /xistis recursos para a execução das ações previstas. 
Para instruir a declaração do Senhor Ordenado/da/Despesa.

:chu
Agente de Planejãmento e Orçamento

D.

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

DECLARO, em cumprimento ao artigo 16, Inciso II, da Lei Complementar 101/00, que há previsão na 
LDO e Orçamento Anual de 2021 e de que serão disponibilizados os recursos orçamentários e 
financeiros necessários à realização da despesa acima descrita na Declaração do Departamento de 
Contabilidade, para pagamento de acordo com o cronograma financeiro do exercício de 2021.

Carazinho, 14 de junho de 2021.

J)rdenadora de Despesas 
Secretaria Municipal da Saúde em Exercício
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