
Ofício nº 002/2015 Giruá, 13 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  002/2015  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
promover contratação temporária de excepcional interesse público”.

O presente projeto de lei busca autorização legislativa para a realização de processo seletivo,
visando  a  contratação  temporária  de  profissionais  na  área  da  saúde.  As  referidas  contratações  são
especificamente  para  substituição  de  contratos  cuja  vigência  extingue-se  nos  próximos  meses,  e
destinadas a suprir a demanda existente na Secretaria de Saúde, conforme segue.

O médico auditor será o profissional responsável pela fiscalização da correta aplicação dos recur -
sos do SUS, bem como da utilização dos leitos hospitalares. Ele evita, por exemplo, que um leito do Sis-
tema Único de Saúde seja utilizado por uma pessoa que poderia ser tratada em sua residência ocupando o
lugar de um paciente, em estado grave. É ele quem analisa os pedidos de procedimentos delicados ou de
alto custo. Além dos casos específicos, cabe também ao médico auditor proceder nas auditorias solicita-
das no âmbito do SUS. É o profissional apto a analisar e avaliar os investimentos que estão sendo realiza-
dos em saúde no município.

O profissional  psicólogo,  a ser  contratado,  desempenhará  suas funções junto a rede de saúde
pública  e  ao  CAPS,  realizando  atendimentos  psicológicos  e  trabalhando  na  realização  de  oficinas
terapêuticas que são consideradas umas das principais formas de tratamentos  oferecidos em todos os
Centros  de  Atenção  Psicossocial  e  caracterizam-se  por  realizar  atividades  grupais,  orientadas  por
profissionais da área da saúde mental. Estes atendimentos, inclusive as oficinas, permitem aos usuários a
manifestação de sentimentos e problemas, a realização de atividades produtivas e a prática da cidadania,
além de serem atividades de socialização e inserção social que objetivam à integração dos cidadãos na
sociedade. 

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS
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As contratações de motoristas são necessárias visto a proximidade dos vencimentos dos contratos
atuais(02), bem como, o preenchimento da vaga ocupada pelo servidor Odemir Silva de Oliveira, que foi
a óbito ainda em 2014. São necessárias a continuidade do andamento das atividades da Secretaria de Saú -
de e PSFs, considerando que estes desempenham papel fundamental no transporte de pacientes, inclusive
para outros municípios. Em 2014 ao total foram transportados 7.383 pacientes em 2082 viagens realiza-
das por nove motoristas.

Buscamos também a contratação de agente de combate a endemias/motorista, que desempenhará
suas funções junto ao Departamento de Vigilância Epidemiológica do Município em ações de combate ao
mosquito aedes aegypti, além de ser responsável pelo veículo do setor. Atualmente o município de Giruá
conta com 7.300 residências, que devem ser visitadas seis vezes por ano, pelos agentes de combate a
endemias.

Por fim, a contratação de visitador do PIM visa atender o Programa Primeira Infância Melhor,
criado pelo Governo do Estado, através da Lei  nº 12.544/2006, e tem por objetivo a realização de um
trabalho de orientação as famílias, a partir de sua cultura e experiências, promovendo o desenvolvimento
integral de suas crianças desde a gestação até os seis anos de idade. Este programa desenvolve-se através
de  visitas  domiciliares  e  comunitárias  realizadas  semanalmente  a  famílias  em  situação  de  risco  e
vulnerabilidade  social,  visando o  fortalecimento  de  suas  competências  para  educar  e  cuidar  de  suas
crianças.  Está  voltado  para  o  desenvolvimento  pleno  das  capacidades  físicas,  intelectuais,  sociais  e
emocionais  do  ser  humano,  e  tem como  eixos  de  sustentação  a  Comunidade,  a  Família  e  a
Intersetorialidade.

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
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PROJETO DE LEI Nº 002/2015                 DE 13 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

Médico Auditor  01 10 horas semanais R$ 3.493,58

Psicólogo 01 10 horas semanais R$ 1.111,57

Motorista 02 40 horas semanais R$ 828,91

Agente de Combate a Endemias/Motorista 01 40 horas semanais R$ 828,91

Visitador do PIM – Primeira Infância
Melhor 

01 40 horas semanais R$ 828,91

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  comparecer,  em data,
horário e local, definidos por Edital, para efetuarem a inscrição, munidos dos seguintes documentos:
a) cópia xerográfica de cédula de Identidade e do CPF; 
b) cópia xerográfica do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
c) comprovante de residência.

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.
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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.

Art.8o.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  serão  suportadas  pela  dotação  orçamentaria  da
Secretaria Municipal de Saúde:
Médico Auditor:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.122.0008.2.158 – MANUT. DA SECRETARIA DE SAÚDE ADM
3.1.90.04.00.00-7282– Contratação por Tempo Determinado FR: 40 -ASPS

Psicólogo:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2.168– MANUT/ATIVIDADE ATENDIMENTO PSICOS/DEPTE QUIM  - CAPS
3.1.90.04.00.00-6758– Contratação por Tempo Determinado FR: 4011
3.1.90.04.00.00-685 – Contratação por Tempo Determinado FR: 0040 ASPS

Motorista:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2.165– MANUT. DO SETOR DE TRANSPORTE
3.1.90.04.00.00-6597– Contratação por Tempo Determinado FR: 0040 ASPS

Agente de Combate a Endemias:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0030.2.175– MANUT. PROGRAMA VIGIL. EPIDEMIO/CONTRA. DOENÇA
3.1.90.04.00.00-806– Contratação por Tempo Determinado FR: 4710 
3.1.90.04.00.00 – 5927 - Contratação por Tempo Determinado FR: 4190
3.1.90.04.00.00 – 4674 – Contratação por Tempo Determinado FR: 0040

Visitador do PIM:
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
11.01 – FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0031.2.229– MANUT. PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
3.1.90.04.00.00-642– Contratação por Tempo Determinado FR: 4160 

Art.9o.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS), EM 13 DE FEVEREIRO DE 2015,
60º ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal
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