
Estado do Rio Grande do Sul
~ ~ ~

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DAS MISSOBS

LEI MUNICIPAL N.o 492/2004..

-INSTITUI A GRAnA ESPECIAL DEATUAÇlo NO
PSF - PROGRAMA MÉ 100 DA FAMÍUA E DÁ OUTRAS
PROVlD~NCIAS"

AMADOR PINHEIRO pos SANTOS NETO, Prefeito
Municipal de São lasé das Missões- RS: I

Faço saber no cumpriment~ ao disposto no Artigo 65, Inciso IV,
da lei Orgânica Municipal, que a Câmara M nicipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art.l.o - É instituído a G TIFICAÇAo ESPECIAL - PSF, a ser
paga para o profissional Médico, do quadro fetivo de servidores municipais, para
responder pelo programa PSF, no valor ensal de R$ 1.926,64 (Um mil,
novecentos e vinte e seis reais e sessenta e Cfatro centavos).

Parágrafo Único - A Gr~tificaçãode que trata este artigo não
se incorporará ao patrimônio remuneratóri~1 do servidor para qualquer efeito,
exceto para o pagamento das férias e da gra ificação nata.lina, quando é devida na
proporção de sua percepção no período quisitivo das férias e no ano da
gratificação natalina, eis que somente ser~ pago durante a sua atuação, por
designação do Prefeito, no programa PSF, dur nte o exercício de 2004.

Art. 2.0 - Esta lei entrará m vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFE MUNICIPAL DE sAo JOSé DAS
MISSÕES, a.31 de maio de 2004.

--- INHEIRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal

REG~ SE E PUBUQUE - SE: .

SÉ~ NASCIMENTO RIBEIRO
Sec:. Municipal de Adminilitração
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIP. DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Of N.o 01/04 São Jogá das Missões, RS, 07 de mai de 2004.

Sr. Presidente

Ao cumprimenta-lo, de forma f.0rdial, vimos lhe encaminhar cópia da
ata.daReunião do Conselho Munic~p~ de Saúde, re~iz~a.em 07 de maio de 2004 onde foi
deliberado sobre o problema do médico em nosso IIljumcIplOpara atender ao PSF, uma vez
que se venceu o contrato e o Prefeito alega que nãb mais pode efetuar a contratação por
prazo determinado, uma vez que tem um profission~ aprovado em concurso público, que,
no entanto, não aceita trabalhar para o PSF pelo bai o valor fixado para o cargo efetivo.

Diante do problema enfrent~o, o Conselho Municipal de Saúde
dec~diu por aut~rizar a instituição de uma GraíificfÇãO d? PSF, no valor de R~ ~.926.'64,
equivalente à diferença entre a remuneração do car o efetivo e o valor que o médico vinha
recebendo, há cerca de dois anos, para atender ao SF. Destacamos que também enviamos
cópia desta ata ao Sr. Prefeito Municipal, lhe Boii itando para que encaminhe a esta casa
Iegislativa um projeto de lei instituindo a gratifi ação aprovada pelo Conselho, na sua
competência legal, pelo que pedimos que voss excelência coloque esse projeto em
apreciação, em regime de extrema urgência, para qt e se solucione esse impasse.

Na certeza de sua habitual ~enção e da compreensão dos demais
Vereadores desta casa para encontrarem uma soluçfo esse problema, através da aprovação
do Projeto de Lei, que, por certo, lhes será ncaminhado pelo Prefeito Municipal,
aproveitamos o ensejo para reiterar nossas elevad estimas.

Atenciosamente

~ijlltf de Saúde

Ao
Exnn Sr. Paulo Rieardo Sturmer
Presidente da Câmara Municipal de Vereadore
Nesta Odade.
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Estado do Rio Grande do Sul

PREFBITURA ~lUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS MISSÕES

Of N," 01104 São José das Missões, RS, 07 de mai de 2004.
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. Ao cumprirnenta-lo, de forma cordial, vimos lhe encaminhar cópia da
ata da Reunião do Conselho Municipal de Saúde, re~izada em 07 de maio de 2004 onde foi
deliberado sobre o problema do médico em nosso município para atender ao PSF, uma vez
que se venceu o contrato e o Prefeito alega que nã~ mais pode efetuar a contratação por
prazo determinado, uma vez que tem um profissional aprovado em concurso público, que,
no entanto, não aceita trabalhar para o PSF pelo baix~ valor fixado para o cargo efetivo.

I
Diante do problema enfrentado, o Conselho Municipal de Saúde

decidiu por autorizar a instituição de uma Gratificafão do PSF, no valor de R$ 1.926,64,
equivalente à diferença entre a remuneração do cars? efetivo e o valor que o médico vinha
recebendo, há cerca de dois anos, para atender ao PSF. Destacamos que também enviamos
cópia desta ata ao Sr. Prefeito Municipal, lhe solicitando para que encaminhe a esta casa
legislativa um projeto de lei instituindo a gratific lÇãO aprovada pelo Conselho, na sua
competência legal, pelo que pedimos que vossa excelência coloque esse projeto em
apreciação, em regime de extrema urgência, para que se solucione esse impasse,

Sr. Presidente

Na certeza de sua habitual enção e da compreensão dos demais
Vereadores desta casa para encontrarem uma solução esse problema, através da aprovação
do Projeto de Lei, que, por certo, lhes será e+aminhado pelo Prefeito Municipal,
aproveitamos o ensejo para reiterar nossas elevadas estimas.

Atenciosamente

Presidente do Conselho Municipal de

Ao
Exnn Sr. Paulo Ricardo Sturmer
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
!'esta Odade.
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LISTA DE PRESENÇA DOS MEMBROS I O CONSELHO MUNICIPAL DE

SAlJDE, 1>0 MliNICIPIO nv S.ÃO .JOSE, nAS !VHSSÕES, NA RElINlí\o

EXTRAORLlIN.ÁRIA no filA 07 DE MAIO DE 2004, AS 9 HORAS NO PRÉDIO

DA SECRETARIA MUNICIPAL nA SAlJDF., COM OB.JETIVO HE DISCUTIR E

AUTORIZAR tJ~;flAGRATIFlCAÇ,~O DE SA AR~O PARA o MÉDICO 00 PSF

nESTE MUNiCíPIO.

NOlVIE DO CONSELHEIRO

MARIA IVETE S. FONSECA

LUIZ ANTONiO S. PiNTO

PEDRO SENADiR DE LARA.

JOAO PEDROSO DA CRUZ

CEZAR A. NOVELLO

TEREZA PEDROLINA GREF

DENISE GELA1N

OS]'vIARRAUCH

MARL,;\ SCHNAIDER SEGER

CLERIDE F. DE LARA. CRUZ

NELSON DOS SANTOS

ELENASOARESDELA~~

SA.tvlUEL DE ALMEIDA FLORES

VANDERLETE STUIUvfER

NOELI BUSS RAUCH

DOLORES PICOLOTTO DE SOUZA

GILMAR DE O. SOARES

FABIANA DE SOUZA

ENTf ADE ASSfNATURA

Sl::c,~A SAUDE ~1lY~(D 1r,Q~@tQ2 ~

SEC, nA SAUDE

SEC, /\ZENDA

SECo AZ.EN.DA ~Õ~()~OPP/~~'
SERV PUBLICO d-
S. BEM E. SOCIAL ~.RLzc? 3:9< e (7fn.g/--
S. BEM E. SOCIAL

SIND T. RURAL LQs~ ~J\A~

SIND T. RURt'\L

IGREJACATOLlCAé'leu'de 40.d~f.O ...A_~

IGJA CATOLICA_-=-- _

S. J'vfUJNICIPARIOS ~~~ s~ k Lo.~
S. M NICIPARIOS \--

CLu1E DE MAES \.h.mA(,~oite;~-)'í!Yl§l\I -'d- ~

CLUBE DE lvL'lliS

SEC I A SAÚDE .~ E;;,u Jç ~
IGREJA ASS. DEUS _

IG I JA ASS. DEUS !c1Í/QYP "dJ,2c"-l~
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