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Mesópolis/SP, 18 de Agosto de 2017.

Oficio nO.160/2017
EXMO SR.
LAUVIR DE SOUZA SANTOS
0.0. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Venho através do presente cumprimentá-lo, e ao
mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N°.002 DE 18 DE AGOSTO DE 2017. "Cria cargo de
provimento em comissão de Chefe de Enfermagem e Altera o Parágrafo Único, e
Acrescenta o §2° ao artigo 8°, Altera o Parágrafo Único do artigo 10°, da Lei
Complementar nO.006 de 01 de Setembro de 2014, e dá outras providências
correlatas", para apreciação dessa colenda Câmara de Vereadores".

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este Projeto de Lei Complementar, reiteramos a Vossa
Senhoria, nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

cvt&~
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal

18 AGO 2017

N." .o..:l..i"l11.~

Câmara Mun. Mesópolis
PROTOCOLO

RECEBIDA
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°.002 DE 18 DE AGOSTO DE 2017.

"Cria cargo de provimento em comissão de Chefe
de Enfermagem e Altera o Parágrafo Único, para
§1° e Acrescenta o §2° ao artigo 8°, Altera o
Parágrafo Único do artigo 10°, da Lei Complementar
nO.006 de 01 de Setembro de 2014, e dá outras
providências correlatas".

Art. 1° - Fica criado o cargo em comissão de Chefe de Enfermagem cujos
requisitos básicos e atribuições serão especificados nos Anexos 1 e 2 desta Lei.

Art. 2° - O regime jurídico adotado para o cargo ora criado é o estatutário,
instituído pela Lei Complementar nO 007, de 01 de Setembro de 2014 e suas
alterações posteriores.

Art. 3° - O Anexo 2: cargos públicos de provimento em comissão da Lei
Complementar nO.006,de 01 de Setembro de 2014, passa a vigorar acrescido com do
Anexo 1 e 2 da presente lei.

Art. 4° - O Anexo 6: Descrição de cargos da Lei Complementar nO.006,de 01
de Setembro de 2014, passa a vigorar acrescido com do Anexo 2 da presente lei.

Art. 5°- Ao artigo 8° da lei complementar 006 de 01 setembro de 2014, será
alterado o parágrafo Único para §1° e acrescentado o §2°, vigorando com a seguinte
redação:

Onde se lia:

"Art. 8° ...

Parágrafo Único: Será devida ao servidor a remuneração de maior
valor, enquanto permanecer na situação prevista no "caput", deste artigo.

Passando a ler:

"Art. 8° ...

- §1°: Será devida ao servidor a remuneração de maior valor, enquanto
permanecer na situação prevista no "caput", deste artigo.

- §2° - O servidor efetivo que estiver nomeado para Cargo em
Comissão, deverá contribuir para o Regime de Previdência competente, com base
aos vencimentos de seu cargo de origem.

Art. 6° - Ao artigo 10° da lei complementar 006 de 01 setembro de 2014, será
alterado o parágrafo Único para §1°, vigorando com a seguinte redação:
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Onde se lia:

"Art. 10° ...

Parágrafo Único: A gratificação de que trata o caput deste artigo
integrara a base de contribuição previdenciária do servidor e será considerada como
remuneração para efeitos de concessão de férias e pagamentos da gratificação de
natal (13° salário).

Passando a ler:

"Art. 10° ...

- Parágrafo Único: A gratificação de que trata o caput deste artigo,
será considerada como remuneração para efeitos de concessão de férias, licença
premio e pagamento de gratificação de Natal (13° salário), porém não se integrará a
base de contribuição previdenciária.

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução desta lei complementar serão
atendidas por conta das dotações próprias, consignadas no orçamento vigente,
suplementadas, se necessário.

Art. 8° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
revogadas as disposições em contrário em especial as contidas na Lei Complementar
nO.006de 01 de Setembro de 2014.

MesóPolis,1~de Agosto de 2017.

'14f
LEANDRO APA

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÓPOLlS

APROVADO POR Uf'JA!\llM1DAOE
Projeto de lei OI 'erncnt r l·oJ.lI.t__
MESÓPOLlS. '---r.I_-~º1.
PRESIDENTE: -LJ.ft.MMYJlr

SECRETARf •
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ANEXO 2: DESCRiÇÃO DE CARGO DE CHEFE DE ENFERMAGEM.

1. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO:

DENOMINAÇAO: Chefe de Enfermagem

DESCRIÇAO SUMARIAlATRIBUIÇOES: Pessoa de absoluta confiança do
Chefe do Poder Executivo Municipal, deve ser um bom líder, será o responsável
pela equipe de enfermagem, observador, um bom comunicador e possuir boas
habilidades para tratar com pessoas, executam tarefas que são essenciais para o
bem-estar dos pacientes e da eficiência do trabalho dos médicos, estarão
presentes em uma variedade de funções de rotina e de supervisão que afetam
quase todas as áreas de operações diárias de uma unidade. Atuam como
supervisores dos funcionários de enfermagem, alocam tarefas e avaliam o
desempenho de outras enfermeiras e técnicos de enfermagem, treinam os
enfermeiros e recém-contratados, trabalham diretamente com os pacientes,
garantindo que as condições deles permaneçam estáveis e que as instruções de
tratamento dos médicos sejam devidamente seguidas. São responsáveis por
assegurar que as quantidades adequadas de suprimentos sejam mantidas e por
fazer novos pedidos quando necessário. Acompanham os médicos ao fazer
visitas aos pacientes, ficando responsável por alertá-los para quaisquer
preocupações ou reclamações específicas a respeito de um paciente.

FORMA DE PROVIMENTO: Cargo em Comissão

Mesópolis, 18 de Agosto de 2017

~f~
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA À CRIAÇÃO DO CARGO DE CHEFE DE ENFERMAGEM

Tem o presente a finalidade de Justificar e explicar a
necessidade da criação do cargo de Chefe de Enfermagem, o que faz nos
seguintes termos:

1 - Primeiro a existência de diversos servidores que necessitam de
direcionamento nas atividades diárias, com controle por parte de superior
hierárquico, na divisão dos atendimentos e parte ambulatorial da Unidade
de Saúde;

2- Necessidade de pessoa capacitada a liderar e organizar pendências
internas e externas atreladas a área de enfermagem, tais como fiscalizar,
liderar as rotinas e tarefas;

3- Estar presente junto à Coordenação de Saúde Municipal e também
junto ao Poder Executivo Municipal, afim de reivindicar e assessorar a
administração no que diz respeito à saúde da população em geral, e
realizar projetos em que envolvam o setor de enfermagem;

4- Supervisionar de maneira detalhada e geral, a enfermagem, estar junto
aos pacientes, principalmente para as ordens médicas sejam seguidas por
todos os profissionais envoltos no setor de enfermagem.

5- Que seja referido profissional o canal de ligação entre o público
atendido pelo setor e a administração pública, buscando soluções e
trabalhando no assessoramento para a solução de problemas que
eventualmente existam ou surjam no setor de enfermagem municipal.

Mesópolis, 21 de agosto de 2017.

~t4~I-
Leandro AParUr&c; Polarini

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
=========================ESTADO DESÃOPAULO=========================

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice. nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

RELATÓRIODE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO- PLCNº 002/2017

IMPACTO FINANCEIRO EORÇAMENTÁRIO
Art. 16 da LRF

ENTE: Prefeitura Municipal de Mesópolis - SP
PERíODO: Exercícios de 2017 ,2018 e 2019

1- METODOLOGIA DO CÁLCULO

O presente relatório de impacto visa atender ao disposto na Constituição Federal (Art. 169) e

Lei Complementar nº 101/00 (Art's. 16 e 17), no que se refere à concessão de benefício e

assunção de despesa de caráter continuado, respectivamente. Os valores propostos

compreendem criação de 01 Cargos de provimento em comissão de Chefe de Enfermagem.

O impacto refere-se às despesas com a folha de pagamento de janeiro a dezembro,

13.salario e 1/3 férias, acrescido dos encargos sociais (INSS) e 20% de Insalubridade.

11- DO MOTIVO
Criação de 01 cargos de provimento em comissão de Chefe de Enfermagem, visando a
adequação dentro da estrutura administrativa, tornando-a mais eficiente frente ás novas
mudanças, principalmente no que se refere a Secretaria Municipal de Saúde frente ás novas
realidades enfrentadas, mais especificamente na área de Enfermagem, para garantir o bem-
estar de pacientes e melhor eficiência do trabalho médico, buscando atingir da melhor
forma o interesse coletivo dentro do Departamento de Saúde do Município.

111- DOS CARGOSA SEREMCRIADOS
Base Cálculo: Foi utilizado como parâmetro o mês de competência de Junho/2017.

Cargos a serem Criados:
Dtd. Cargos Carga Hr. Refer. Valor Sálario 20% Insalub. Total

01 Chefe de Enfermagem 40 HR/S 21/A R$2.747,73 R$549,55 3.297,28
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Memória de calculo do Impacto Mensal:
1 Cargos de Chefe de Enfermagem com Provimento em Comissão:
Salário e encargos: 2.747,73 X 0,22 (Inss) = 604,50 + 2.747,73 = 3.352,23 + 549,55
(Insalubridade) = 3.901,78 Mensal

TOTAL DO IMPACTO MENSAL COM ENCARGOS=R$3.901,78

Total Folha Pgt. e encargos de Jun/17 R$576.282,81

Total do Impacto Mensal com encargos R$ 3.901,78

Total impacto 2017 (setembro a dezembro) R$ 17.314,24
Impacto Anual 2018 cl acresc. 5% rev. geral (estimado) R$ 54.488,35
Impacto Anual 2019 cl acresc. 5% rev. geral (estimado) R$ 57.212,76

RESUMO
IV- DOS LIMITES DOSGASTOSCOM PESSOAL

EXERCíCIODE 2016
Gastos cl Pessoal Exercício/2016 R$5.509.293,81

Receita Corrente liquida Exercício/2016 R$14.541.398,46

Percentual gastos cl Pessoal em 2016 37,89%

Gastos cl Pessoal Junho/2017 R$5.843.898,74

Receita Corrente liquida Junho/2017 R$13.693.928,14

Percentual gastos cl Pessoal em Junho/2017 42,68%

EXERcíCIO DE 2017. Competência JUNHO 12017

08S: O aumento do percentual é decorrente da diminuição da RCL.

EXERcíCIO DE 2017.
Gasto cl Pessoal 2016 R$5.509.293,81

Gasto cl Pessoal Previsto 2017 com acresc. 5 % rev. eral R$5.784. 758,50 ~

Acréscimo Resultante do Proj. LC 002/2017 (5%) R$ 17.314,24

Previsão Total de Gasto cl Pessoal no exercício R$5.802.072,74

Previsão RCLpara 2017 (5%) R$ 15.268.468,38

RCL/Pessoal 38,00%

Acréscimo % Exercício ref. Projeto Lei 0,11%
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EXERCíCIODE 2018.
Gasto c/ Pessoal Previsto no exercício 2017 R$5.784. 758,50
Gasto c/ Pessoal Previsto 2018 com acresc. 5 % ver. geral R$6.073.996,42

Acréscimo Resultante do Proj. LC 002/2017 (5%) R$54.488,35

Previsão Total de Gasto c/ Pessoal no exercício R$6.128.484,77

Previsão RCLpara 2018 (5%) R$16.031.891,80

RCL/Pessoal 38,22%
Acréscimo % Exercício reto Projeto Lei 0,33%

EXERCíCIODE 2019.
Gasto c/ Pessoal Previsto no exercício 2018 R$ 6.073.996,42

Gasto c/ Pessoal Previsto 2019 com acresc. 5 % ver. geral R$6.377.696,24

Acréscimo Resultante do Proj. LC 002/2017 (5%) R$57.212,76

Previsão Total de Gasto c/ Pessoal no exercício R$6.434.909,OO

Previsão RCLpara 2019 (5%) R$16.833.486,39

RCL/Pessoal 38,22%

Acréscimo Percentual no Exercício em relação á 2016 0,33%

Com o acréscimo salarial relativo ao cargo a ser criado no projeto de lei complementar
n0002/2017, O impacto financeiro demonstra um aumento percentual do gasto com pessoal
em relação à receita corrente liquida (RCL)de 0,33%, ficando dentro do limite prudencial de
51,30%, e consequentemente dentro do limite Máximo de 54,00%, ambos exigidos pela Lei
de Responsabilidade Fiscal.

VI - DA DECLARAÇÃO
Declaro que o presente gasto dispõe de suficiência dotação e de firme e consistente
expectativa de suporte de caixa, conformando-se às orientações do plano plurianual e da lei
de diretrizes orçamentárias, sendo suplementadas se necessária.

Prefeitura do Município de Mesópolis-SP, 18 de Agosto de 2017.

/

1q~
LEANDRO AP RECIDOPOLARINI

PREFEITOMUNICIPAL
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