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MENSAGEM Nº 172 

 

 

Prezada Senhora, 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A CONTRATAÇÃO DE 

PROFISSIONAIS, ATRAVÉS DE CONTRATO EMERGENCIAL, PARA FINS DE 

COMPLEMENTAR AS EQUIPES DE SAÚDE, COM ATUAÇÃO JUNTO A SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE”, para apreciação dessa casa.   

 

Em novembro de 2019 foi instituído o Programa 

Previne Brasil, a nível federal, que estabelece um novo modelo de financiamento de custeio da 

Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Já a nível estadual, em 

agosto de 2021 foi instituído o Programa de Incentivos para Atenção Primária à Saúde - PIAPS para 

qualificação da Atenção Primária à Saúde no SUS no Estado do Rio Grande do Sul, através do 

decreto Nº 56.061 e da portaria SES N° 635/2021, ambos de 29 de agosto de 2021.  

 

Estas mudanças nos critérios de financiamento da 

Atenção Básica (nível federal e estadual) implicaram na perda de recursos vinculados no valor de R$ 

2.000.000,00/ano (dois milhões de reais por ano), inviabilizando a manutenção dos serviços atuais. 

Ressalta-se ainda a necessidade de contratação de profissionais para atuarem enquanto preceptores, 

figuras primordiais para efetivação da integração ensino-serviço e reposição de trabalhadores devido 

a aposentadorias e exonerações.  

 

Considerando a baixa cobertura de Atenção Básica no 

município, os vazios assistenciais no território associado à localização dos dispositivos de saúde e 

condições socioeconômicas da população leopoldense, bem como os princípios do SUS do acesso 

universal, igualitário e equânime, é necessário reorganizar os serviços e pensar estratégias para o 

aumento da cobertura, levando em consideração que o acesso não equivale à simples utilização do 

serviço de saúde, mas também à oportunidade de dispor dos serviços em circunstâncias que 

permitam o uso apropriado dos mesmos, no tempo adequado, para o alcance dos melhores resultados 

de saúde.  

 

Dessa forma, torna-se imperativa a necessidade de 

alteração na conformação das equipes para captar os recursos supracitados, mediante a ampliação da 

cobertura da atenção básica e a reconfiguração das equipes com o Programa Saúde na Hora.  

 

O Programa Saúde na Hora viabiliza o custeio aos 

municípios para implantação do horário estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da 

Família (USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território brasileiro. Dessa forma, o 

programa Saúde na Hora conta com a possibilidade de adesão em quatro tipos de formato de 

funcionamento em horário estendido: USF com 60 horas semanais, USF com 60 semanais horas 

com Saúde Bucal, USF com 75 horas semanais com Saúde Bucal e USF ou UBS com 60 horas 

semanais Simplificado.  

 

Ilma. Sra. 

Vereadora Ana Inês Affonso   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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Com a remodelação da estrutura de gestão, parte das 

UBS serão geridas por contrato de gestão e parte se manterão próprias (via administração direta- 

secretaria municipal de saúde). Destas próprias, vários trabalhadores estão vinculados à Organização 

Social (OS), via contrato de gestão, e com as alterações, estes cargos ficarão abertos.  

 

No momento não há um concurso público municipal 

vigente, apenas um em andamento e que não contempla todos os profissionais necessários. Desta 

forma, necessitamos realizar um processo seletivo de contratação emergencial para 1 (um) 

endodontista, 3 (três) médicos de família, 5 (cinco) enfermeiros de família, 8 (oito) técnicos de 

enfermagem, 13 (treze) auxiliares de consultório dentário.  

 

Em suma, este contrato emergencial é essencial para a 

implantação do Programa Saúde na Hora e reposição de profissionais faltantes em equipes já em 

funcionamento, visto que poderão ter bloqueio de repasses dos recursos em razão da desabilitação 

das mesmas junto ao Ministério da Saúde por ausência de profissionais por mais de 60 dias. 

 

Desta forma, solicita-se que essa Egrégia Câmara 

Municipal aprecie, vote e aprove este Projeto de Lei.  

 

São Leopoldo, 16 de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

              ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a realizar a 

contratação de profissionais, através de contrato 

emergencial, para fins de complementar as equipes de 

saúde, com atuação junto a Secretaria Municipal de Saúde.  

 

 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar contratações emergenciais, nos termos dos art. 

213 a 217 da Lei Municipal nº 6.055/2006, pela Lei Municipal nº 7.503/2011 que altera a redação 

dos art. 214 e 215 da referida Lei de natureza administrativa, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogáveis por igual período, os cargos abaixo relacionados: 

 

Quantidade Cargo Carga horária semanal Vencimento 

05 Enfermeiro de Família 40h R$ 10.982,89 

03 Médico de Família 40h R$ 16.082,22 

01 Endodontista 24h R$ 4.238,60 

08 Técnico de enfermagem 40h R$ 3.814,21 

13 Auxiliar de Consultório Dentário 40h R$ 1.728,58 

 

Parágrafo único. Ocorrendo a rescisão do contrato antes de expirar o prazo estabelecido no Artigo 

1º, poderá o Poder Executivo realizar nova contratação a fim de completar o quadro necessário.  

 

Art. 2º. A contratação será regida pelo Estatuto do Servidor Público Municipal de São Leopoldo, 

Lei nº 6.055, de 14 de setembro de 2006.  

 

Art. 3º. Os contratados terão o direito de perceber o Auxílio Transporte e o Programa Alimentação, 

nos termos da Lei Municipal nº 6.055, de 14 de setembro de 2006.  

 

Art. 4º. As despesas desta Lei correrão conforme especificação abaixo:  

ÓRGÃO 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  

UNIDADE 05 - GESTÃO DO SUS  

11.05.10.301.0076.4366 - FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS DA SEMSAD - ATENÇÃO 

BÁSICA  

Recurso: 0040 - 31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  

0040 - 31.90.13.00.00.00.00 - Obrigações Patronais  

0040 - 31.90.94.00.00.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  

0040 - 33.90.46.00.00.00.00 - Auxílio-Alimentação  

0040 - 33.90.49.00.00.00.00 - Auxílio-Transporte  

 

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

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo, .............................  


