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RESOLUÇÃO nº. 233/2022 

 

AUMENTA A CARGA HORÁRIA DO 

EMPREGADO PÚBLICO ALVÁRO 

PRIETTO JUNIOR NO CARGO DE MÉDICO 

DE SAÚDE MENTAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL – CIAPS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Protocolo 

de Intenções ratificado pelos Municípios, pelo Contrato de Consórcio Público e pelo 

Estatuto do CIAPS; e 

 

CONSIDERANDO ser direito Constitucional da população a assistência à saúde 

de forma integral e igualitária com a garantia do atendimento de profissionais de saúde 

qualificados e em quantidade necessária; 

CONSIDERANDO que o quantitativo de horas semanais trabalhadas do 

profissional interfere diretamente na segurança e na qualidade da assistência aos pacientes 

do CIAPS; 

CONSIDERANDO o Prejulgado nº 1265 do TCE/SC que versa sobre o aumento 

de carga horária de servidores públicos sem a necessidade de novo concurso público; 

CONSIDERANDO a resolução nº. 186, de 21 de maio de 2021 e a nº. 216, de 1º 

de fevereiro de 2022, que ampliaram a carga horária do empregado Alváro Prietto Junior 

de 08 para 12 horas semanais 
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CONSIDERANDO a importância do vínculo já estabelecido do empregado 

público do quadro do CIAPS com os pacientes atendidos e a crescente demanda 

reprimida; 

CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentaria e financeira para o ano de 

2022 e subsequentes; 

CONSIDERANDO que no contexto de enfrentamento da pandemia e efeitos pós 

pandemia, a atuação do médico psiquiatra representa proteção à saúde mental dos 

pacientes, familiares e acompanhantes; 

CONSIDERANDO que o quantitativo para o quadro de médico de saúde mental 

atual é de 08 (oito) horas semanais, e a necessidade de se estabelecer o referido aumento 

de carga horária; 

CONSIDERANDO o Estatuto do Consórcio em seu art. 48 que permite o aumento 

da carga horária até o limite de 40 (quarenta) horas semanais com o respectivo aumento 

na remuneração; 

CONSIDERANDO o pedido de exoneração da empregada TAIMARA ZIMATH, 

conforme resolução nº. 232, de 11 de julho de 2022. 

CONSIDERANDO por fim a aprovação na 42ª Assembleia Geral Ordinária do 

CIAPS que ocorreu em 22 de julho de 2022; 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Aumentar a carga horária do empregado público no cargo de Médico de Saúde 

Mental, Álvaro Prietto Junior, de 12 (doze) para 20 (vinte) horas semanais, com aumento 

proporcional de salário, a contar de 1ª de setembro de 2022. 

 



 

 

 

47 3380 - 8253  
 

coordenacao@ciaps.sc.gov.br  
  

www.ciaps.sc.gov.br  
   

Rua: Quintino Bocaiúva, nº 542 – Apiúna - SC  
    

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos a partir do 

dia 1º de setembro de 2022. 

 

Apiúna/SC, em 18 de agosto de 2022. 

 

VALCIR FERRARI 

Presidente do CIAPS 

 

 

 

(Republicado por erro material na descrição da nomenclatura do cargo) 
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