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LEI Nº 4.216/2017

“AUTORIZA  O  EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  CONVOCAR
SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO PARA TRABALHAR EM
REGIME SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do

Sul,  usando  das  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal e demais legislação vigente;

Faço  saber  que a  Câmara  de  Vereadores  aprovou  e  eu  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei.

Art. 1º - Fica pelo presente, caracterizado e definido como excepcional
interesse  público,  a  necessidade  de  ampliar  o  regime  de  trabalho  de  servidor
ocupante do cargo de Farmacêutico  Bioquímico,  visando atender as necessidades
decorrentes  de  atividades  e  programas  desenvolvidos  na  área  da  saúde  do
município.

Art.  2º -  Fica o Executivo  Municipal  autorizado a convocar  servidor
público  municipal  do  quadro  efetivo  ocupante do cargo Farmacêutico  Bioquímico,
regime horário de 20 (vinte) horas semanais, para trabalhar em regime suplementar
de mais 20 (vinte) horas semanais.

§  1º  - Pelo  trabalho  em  regime  suplementar  de  20  (vinte)  horas
semanais, o servidor convocado perceberá remuneração adicional na mesma base do
regime normal de trabalho.

§  2º  - A  convocação  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  é  a  título
precário, podendo ser suspensa a qualquer tempo.

Art. 3º - O valor percebido pelo regime suplementar de trabalho, não
se  incorporará  ao  salário  do  servidor  e  não  integrará  o  salário  de  contribuição
previdenciário, em nenhuma hipótese, servindo apenas como base para o cálculo da
gratificação natalina e férias.

Art. 4º - As despesas decorrentes com a execução da presente lei,
correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento municipal.
  
 Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 18 DE JANEIRO DE 2017

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
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MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECR. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 08/2017

Senhor Presidente

    Senhores Vereadores

 Apraz-nos cumprimentar Vossas Excelências, oportunidade em que
encaminhamos o referido Projeto de Lei, que “Autoriza o Executivo Municipal
a  convocar  servidor  do  quadro  efetivo  para  trabalhar  em  Regime
Suplementar”.

 Cabe salientar de que com a ampliação das equipes do Programa
Saúde da Família, estamos descentralizando estes serviços em mais unidades de
saúde,  e,  por  exigência do programa,  também estarão funcionando pequenas
farmácias com dispensário de medicamentos. 

 Desta forma, atendendo a legislação federal e do Conselho Regional
de Farmácia, torna-se necessário a presença de farmacêutico nestas unidades de
saúde.  Os dispositivos  legais  determinam a presença de farmacêutico  nesses
locais, como Técnico Responsável, para realizar a dispensação de medicamentos
à  população  –  orientando-a  e  acompanhando  tratamentos  frente  às  UBSs
(Unidades  Básicas  de  Saúde),  durante  todo  o  seu  horário  de  funcionamento.
Assim,  os  gestores  municipais  devem  cumprir  com  as  responsabilidades
assumidas em decorrência dos seus cargos, provendo farmacêuticos em número
suficiente frente a essas Unidades.

 Por isto, é exigida a presença permanente do farmacêutico,
como Responsável Técnico, nesses estabelecimentos de Saúde, para o
adequado atendimento/orientação dos pacientes. Cabe a ele repassar o
medicamento ao usuário, esclarecendo tudo o que se refere à terapia a
ser realizada com os produtos prescritos pelo médico. Este atendimento
e acompanhamento, indispensável, deve ser alvo de toda a atenção da
coletividade, que precisa estar permanentemente atenta ao valor dos
cuidados com a sua  saúde para que tenha qualidade de vida.  Datas
essas  exigências,  o  Conselho  Regional  de  Farmácia  que  vem
reiteradamente notificando o município, sobre a necessidade legal de
atender essas demandas, durante todo o dia, ou seja, em dois turnos, e
não somente em períodos de 20 horas. Logo, como temos profissional
atuando  nesta  função,  e  na  carga  horária  de  somente  20  horas
semanais, estamos tendo dificuldades de atender a todos os trabalhos
desta pasta.       
 Importante  destacar  ainda,  que  a  convocação  de  que  trata  este
Projeto de Lei, é a título precário, podendo ser suspensa a qualquer tempo.

  Diante do exposto, e considerando a importância deste projeto de
lei  que  visa  melhorar  sempre  mais  o  atendimento  e  qualidade  dos  serviços
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públicos  de  saúde  oferecidos  a  nossa  população,  pedimos  aos  Senhores
Vereadores a aprovação unânime deste Projeto de Lei. 

Seberi – RS., 12 de janeiro de 2017.

Atenciosamente,

                    CLEITON BONADIMAN
            Prefeito Municipal


