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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 20/2018.

 “DEFINE  E  CARACTERIZA  SITUAÇÃO  DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E AUTORIZA
A  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDER  NECESSIDADE
TEMPORÁRIA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
em especial pelo inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e a Lei Municipal
nº 1.005, de 24 de maio de 1990;

 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 falta de pessoal  nos quadros efetivos do Município, no
período necessário para a execução de serviços com prazo determinado.
 

Art.  2º -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  realizar  a
contratação de  pessoal  por  tempo determinado para  atender  necessidade
temporária de excepcional interesse público, com base no inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, para o seguinte cargo, quantidade e carga horária: 

Nº Descrição Carga Horária

02 Auxiliar de Saúde Bucal 40 Horas

  § 1º Os requisitos exigidos para a contratação, a remuneração e as
atribuições  da  pessoa  contratada,  são  as  constantes  nos  Anexo  I  da
presente Lei, observado quadro permanente do município (Quadro Geral),
Lei  Municipal  nº 1.953, de 28 de dezembro de 2001 e Lei  Municipal  nº
1.945/2001.

 Art. 3º - As contratações de que trata esta Lei, terão vigência de
até 1 (um) ano, a contar da data da contratação, prorrogável por igual
período.
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Art. 4º - A contratação será pelo Regime Jurídico Administrativo em
caráter excepcional, ficando assegurada a pessoa contratada os seguintes
direitos:

I – remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual função
nos quadros permanentes do Município, conforme Lei Municipal n° 1.953,
de 28 de dezembro de 2001;
II – serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno
e gratificação natalina proporcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.005,
de 24 de maio de 1990;
III  –  férias proporcionais  ao término do contrato acrescidas de 1/3 (um
terço);
IV – Adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal;
V  –  inscrição  no  Regime Geral  de  Previdência  Social  –  INSS,  conforme
Emenda Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998.
    

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  realizar
Processo Seletivo Simplificado para contratação emergencial de que trata
a presente Lei. 

Art.  6º -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  serão
suportadas  pelas  dotações  orçamentárias  próprias  do  orçamento
municipal.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 02 DE MARÇO DE 2018

CLEITON BONADIMAN
              PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 20/2018

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Ao cumprimentá-los cordialmente o Senhor Presidente,
bem  como  aos  demais  Vereadores  com  assento  nesta  casa  legislativa,
oportunidade  em  que  estamos  enviando  o  Projeto  de  Lei  n  011/2015,  que
“DEFINE  E  CARACTERIZA  SITUAÇÃO  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE
PÚBLICO  E  AUTORIZA  A  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO
DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA”.

O  Projeto  de  Lei  em  epígrafe  se  justifica  na  medida  da
necessidade de tal profissional para atender as obrigações da saúde pública no
âmbito  de  nosso  Município,  e  as  Unidades  Básicas  de  Saúde,  com  recursos
Estaduais do Fundo Estadual de Saúde.

Para  podermos  atender  com  qualidade  e  eficiência  esta  área
ligada à saúde pública,  e por tratar-se de importante demanda da população
Seberiense, que conta com 04 (quatro) cirurgiões-dentistas e somente 01 (um)
técnico em higiene dental,  necessário  se  faz  as contratações,  pois  em muito
dificulta o atendimento na área de odontologia.

Pleiteamos,  portanto,  a  contratação  de  02  (dois)  auxiliares  de
saúde bucal para amparar e estabilizar os atendimentos no âmbito municipal.

Além  disto,  outros  fatores  de  extrema  importância  que  nos
impulsionam a efetivar a contratação da qual trata este Projeto para atender os
Postos  ESFs  do município,  aonde a  composição da equipe  é  obrigatória  para
continuar seu funcionamento. 

Pelo  exposto,  pedimos  aos  Senhores  Vereadores  a  aprovação
unânime deste projeto de Lei.
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                                                          Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

Categoria Funcional: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Padrão de Vencimento: 04

Atribuições: Organizar e executar atividades de higiene bucal; processar filme
radiográfico; preparar o paciente para o atendimento; auxiliar e instrumentar os
profissionais  nas  intervenções  clínicas,  inclusive  em  ambientes  hospitalares;
manipular materiais de uso odontológico; selecionar moldeiras; preparar modelos
em gesso; registrar dados e participar da análise das informações relacionadas
ao  controle  administrativo  em  saúde  bucal;  executar  limpeza,  assepsia,
desinfecção e esterilização do instrumental,  equipamentos odontológicos e do
ambiente de trabalho; realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde
bucal;  aplicar  medidas  de  biossegurança  no  armazenamento,  transporte,
manuseio e descarte de produtos e resíduos odontológicos; desenvolver ações de
promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais e sanitários; realizar em
equipe  levantamento  de  necessidades  em  saúde  bucal;  adotar  medidas  de
biossegurança visando ao controle de infecção; registrar dados e ter parte nas
análises  das  informações  relacionadas  ao  atendimento  do  paciente;  Executar
limpeza,  desinfecção  e  esterilização  dos  aparelhos  odontológicos,  do
instrumental  e  do  ambiente  de  trabalho  após  a  consulta,  dentre  outras
atribuições afins. 

Condições de trabalho: 

Geral: Carga horária de 40 horas semanais
Habilitação Profissional: Formação em Curso de ABS.

Requisito para Provimento:
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Idade: Maior de 18 anos;
Escolaridade: Ensino Médio completo ou equivalente
Especial:  Registro  junto  ao  órgão  de  classe  -  Conselho  regional  de
Odontologia.
Forma de Ingresso: Processo Seletivo


