
Ofício nº 001/2015 Giruá, 10 de fevereiro de 2015.
SMAD/JRS

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  001/2015  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
promover contratação temporária de excepcional interesse público”.

O presente projeto de lei busca autorização legislativa para a contratação emergencial de 01(um)
Odontólogo Geral, mediante realização de processo seletivo simplificado, para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde. 

De  acordo  com  a  Portaria  2488/2011  que  “Aprova  a  Política  Nacional  de  Atenção  Básica,
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde
da  Família(ESF),  as  Unidades  Básicas  de  Saúde,  entre  outros  requisitos,  devem  possuir  consultório
médico/enfermagem, consultório odontológico e consultório com sanitário.

Visando atender esta demanda, e considerando a proximidade da conclusão da instalação do gabinete
odontológico, junto ao ESF IV, Unidade de Saúde que atende os pacientes do interior do Município, buscamos
a contratação deste profissional.

Nesta ESF estão cadastrados 3.377 pacientes. Atualmente estes recebem atendimento odontológico
junto as outras Unidades de Saúde, porém, visando implantar mais este atendimento no PSF IV, e tendo em
vista que não há concurso público vigente, solicitamos a autorização legislativa para a realização de seleção
pública e a contratação de um Odontólogo Geral.

 A Contratação terá  vigência  de até  12(doze) meses,  nos termos do artigo 234 da Lei  Municipal
998/90, alterado pela Lei Municipal nº 3.094/2005 ou até que se tenha profissional apto a assumir através de
Concurso Público.

Seguem, em anexo, cópia da ata do conselho municipal de saúde e do estudo de Estimativa de Impacto
Orçamentário.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,
Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo

Viva a Vida sem Drogas!



Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 001/2015                 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2015.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
promover  contratação  temporária  de
excepcional interesse público.

Art.1o. Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  promover  contratação  por  tempo
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o
artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e artigo 232 da Lei Municipal 998/90, para preenchimento de
vagas  existentes  na  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  em  cargo,  quantidade,  carga  horária  semanal  e
vencimento a seguir discriminados:

Cargo Quantidade Carga horária Vencimento

Odontólogo Geral  01 40 horas semanais R$ 7.749,20

Parágrafo Único – A contratação referida no  caput deste artigo será de até 12 (doze) meses, conforme
dispõe o artigo 234 da Lei Municipal 998/90, alterado pela Lei Municipal nº 3.094/2005.

Art.2o.  O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurado ao contratado os direitos
previstos no Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 998/90, inclusive no que se refere ao reajuste
anual, que deverá ser na mesma data e nos mesmos índices do funcionalismo municipal.

Art.3o.  O contratado terá seu vínculo previdenciário regido pelo Regime Geral da Previdência
Social, conforme dispõe o §13 do artigo 40 da Constituição Federal.  

Art.4o.  Para se efetivar a contratação será realizado processo seletivo, em conformidade com
Decreto Municipal nº 332/2011 e 637/2013.

Art.5o.  Os interessados em participarem do processo seletivo, deverão realizar a inscrição via
internet,  em  data  e  horário  a  serem  definidos  por  edital,  pelo  site  www.girua.rs.gov.br,  na  opção
Concursos e Seleções.

Art.6o. São requisitos pra ingresso, a serem apresentados quando da posse:
a) Estar devidamente aprovado na seleção pública  e classificado dentro das vagas estabelecidas neste
Edital.
b) Ter no mínimo 18(dezoito) anos completos na data da posse.
c) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares(esta última para candidatos do sexo masculino)
d) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
e) possuir habilitação para o cargo pretendido.

Art.7o. O candidato selecionado que for contratado deverá implementar a documentação exigida
pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal.
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Art.8o.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  pela  dotação  orçamentaria  da
Secretaria Municipal de Saúde:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2.176 – MANUT. PROGRAMA INCENT. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF
3.1.90.04.00.00-700 – Contratação por Tempo Determinado FR: 40 -ASPS
3.1.90.04.00.00-702 – Contratação por Tempo Determinado FR: 4520 – Pab variável
10.301.0031.2.178 – MANUT. POSTOS ATEND. SAÚDE
3.1.90.04.00.00-733 – Contratação por Tempo Determinado FR: 40 -ASPS

Art.9o.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 10 DE FEVEREIRO DE 2015,
60º ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal
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