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Govern0 Municipal

Construindo

Excelentfssimo Senhor

Ver. Gilnei Jarn§,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de

Lei nO 128/10, desta data, 0 qual Cria vagas de Emprego Publico no Quadro de Pesso-

al Efetivo do Municfpio constante da Lei n° 7.121/10, para apreciagao sob Regime de

Urgencia.

Justifica-se a criagao de quatro (04) vag as de Emprego Publico de

MEDICO DE ESF e tres (03) de ENFERMEIRO DE ESF no quadro geral de Pessoal

Efetivo do Municfpio, para suprir demandas informadas atraves do offcio n° 111/2010-

DT, recebido da Secretaria Municipal da Saude, c6pia em anexo.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orgamentario e Financeiro.
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Prezado Senhor,

Ao cumprimenta-Io, que fa90 com muita estima e apre90, sirvo-me
deste para solicitar a cria980 de vagas para profissionais medicos e enfermeiros
para serem chamados atraves de processo seletivo.

Temos 12 vagas autorizadas para cada profissional, mas nao e 0

suficiente para atendermos as nossas unidades de saude, visto que temos 12
Unidades de Saude, 0 Ambulat6rio Municipal que se tivermos profissionais podera
voltar a funcionar 12 horas diarias, Saude Mental, Ambulat6rio de Dependencia
Qufmica e a Unidade M6ve!. I,

Solicitamos a cria980 de mais vagas para os profissionais:

4 medicos - sendo 2 para 0 ambulat6rio, 1 para a Unidade M6vel e 1
para a Saude Mental;

3 enfermeiros - sendo 2 para 0 ambulat6rio e 1 para a Coordena9ao.

Sendo 0 que seapresenta para 0 momento envio cordiais sauda90es, e
nos coloce.l11OSa disposi9ao para esclarecimentos necessarios.
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/Secretario Municipal de Saude

Exmo Sr.
Aylton de Jesus Martins de Magaillaes
MD. Prefeito Municipal
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Cria vagas de Emprego Publico no Quadro de
Pessoal Efetivo do Municipio, constante da Lei
nO 7.121/10.

Art. 1° Sao criados na estrutura geral de Emprego Publico do Quadro de Pesso-
al Efetivo do Municipio, as seguintes vagas:

CARGO QUANTI DADE
DE VAGAS

Enfermeiro de ESF 03
Medico de ESF 04

Paragrafo Unico. As atribuic;oes, responsabilidades e beneffcios pertinentes a
cada vaga criada neste artigo estao descritas na Lei Municipal n° 7.121/10 e suas altera-
c;oes.

Art. 2° Aplicar-se-a 0 Regime da Consolidac;ao das Leis do Trabalho - CLTaos
ocupantes dos empregos publicos criados atraves da presente Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta de dotac;oes orc;a-
mentarias pr6prias.
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