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•

Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

,./

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 003/14, desta

data, que Contrata emergencialmente 04 (quatro) Técnicos em Enfermagem.

ExposiCão de Motivos:

o presente projeto de lei visa atender solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, para

prestar atendimento nos ESF's, CEM, Ambulatório Municipal e Central de Vacinas, devido ao cronograma

de férias, atestados e licenças maternidade dos servidores. Nesse sentido, foram feitos vários contatos

com os demais setores da referida secretaria, com o intuito de buscar servidores para atendimento dessa

necessidade temporária, o que não foi possivel, pois todos se encontram na mesma situação.

Ressaltamos ainda que a maioria dos usuários são crianças, devendo o profissional de

enfermagem primeiramente analisar o Cartão de Vacinas, anotar qual será administrada, preparar a

dosagem, explicar possiveis reações e efeitos adversos, aplicar e aprazar as próximas vacinas e após

digitar o procedimento em um programa, o que exige concentração e tempo. Conforme a idade da

criança e situação vacinal podem ser administradas mais de 03 vacinas diferentes, o que exige total

ded icação. /

Os Programas de Imunização são estratégias de saúde pública de excelente relação'

custo-benefício e extremamente eficazes, sendo responsáveis pela erradicação e diminuição da

incidência de múltiplas doenças, sendo por isso priorizados pelos gestores do serviço público.

Salientamos que, por tratar-se de necessidade temporária, a contratação será por tempo

determinado, seguindo a ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso vi ente para o

cargo de Técnico em Enfermagem.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

SÜS

Prefeito.
SAÚDElDDV



Estado do Rio Grande do Sul
MUNiCíPIO DE CARAZINHO

DEMONSTRATIVO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Poder/órgão: MUNiCíPIO DE CARAZINHO - Secretaria Municipal da Fazenda
Período: A contar da publicação
Ref.: Contratação temporária de quatro Técnico de Enfermagem de 40 horas semanais por três meses, para a Secretaria Municipal deSaúde.
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4 Técnico de Enfermagem 03/01/14 Projeto ,00 25.498,53

de Lei
n0003 O 002

O 0,02 ,00 25.498,53

Obs.: Este demonstrativo de impacto trata da estimativa de Despesas com Pessoal e Encargos referente Contratação temporária de quatro
Técnicos de Enfermagem de 40 horas semanais por três meses, para a Secretaria Municipal de Saúde, para o ano de 2014 conforme
relação anexo. O valor foi previsto a partir de Janeiro a Março de 2014, incluindo vencimentos (salários), 13° salário, férias, contribuição
patronal de 22% e vale alimentação. O percentual apurado é relativo à Receita Corrente Liquida do mês outubro de 2013 de 110.886.076,38

Carazinho, 03 de Janeiro de 2014,
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PROJETO DE LEI N° 003, DE 03 DE JANEIRO DE 2014.

Contrata emergencialmente 04
(quatro) Técnicos em Enfermagem.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente, com
base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 04 (quatro) Técnicos em Enfermagem, por
03 (três) meses, com remuneração, atribuições e demais obrigações equivalentes a
legislação pertinente, com base no artigo 250 e inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar n°
07/90, do Quadro dos Servidores Efetivos.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no
artigo anterior constam na Lei Municipal n.o 7.088/09 e suas alterações.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de janeiro de 2014.

O SÜSS
Prefeito
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