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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Cafazinho, 22 de outubro de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 120/14

Senhor Presidente:

Protocolo NO 9Vr)?,s
Hora: ;:':4 Q

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 120/14, des-

ta -data, que Cria vagas de Cargo no Quadro de Pessoal Efetivo do Município, constante da Lei

Municipal n' 7.088/09.

Exposição de Motivos:

Justificamos a criação de vagas para o cargo de Técnico em Enfermagem, aten-

dendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, devido a necessidade de profissionais para

atuarem junto ao Ambulatório Municipal e ESFs.

Frisamos que há uma grande demanda de cuidados a serem realizados nestes lo-

cais de saúde e os profissionais técnicos são os que estão diretamente em contato com a popula-

ção assistida, razão pela qual possuem uma sobrecarga maior de trabalho, sendo nesta área indis-

pensável o bem estar físico e psíquico, além de férias, licença maternidade e licença prêmio que

estes profissionais têm direito e a Secretaria não possui condições de cobrir.

Também ocorre que a Secretaria está vinculada a diversos programas do Ministério

da Saúde nos quais os trabalhos realizados são lançados, exigindo-se metas a serem alcançadas e

delas dependendo o recurso, sendo a maioria destes trabalhos realizados por Técnicos em Enfer-

magem.

Para preenchimento das vagas, serão nomeados os próximos colocados na banca

do Concurso 01/12.

Anexamos Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro.

Atenciosamente,

REN 1". süss,
Prefeito.

SMS/DOV



PROJETO DE LEI N° 120, DE 22 DE OUTUBRO DE 2014.

Cria vagas de Cargo no Quadro de
Pessoal Efetivo do Municipio, constante
da Lei Municipal nO7.088/09.

Art. 1° São criadas na estrutura geral de cargos do Quadro de Pessoal
Efetivo do Municipio, as seguintes vagas:

CARGO QUANTIDADE DE VAGAS PADRAO
Técnico em Enfermagem 10 07

Parágrafo Único. As atribuições e responsabilidades pertinentes as
vagas criadas nesse artigo estão descritas na Lei Municipal 7.088/09 e suas alterações.

Art. 2° Aplicar-se-á o Regime Juridico dos servidores públicos do
Município de Carazinho (Lei Complementar n.o 07/90) aos ocupantes das vagas
criadas através da presente Lei, assim como toda a legislação municipal que envolve
os cargos de provimento efetivo do Municipio.

Art. 3° As despesas decorrentes da presente Lei correrão á conta de
dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde.

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

Gabinete do Prefeito, 22 de outubro de 2014.

RENA SÜSS
Prefeito
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Malilel F. La e
Contadora
Fisçal), e ê vista a
cujo estudo en

Município de: Carazinho

Ordenador de
An.:
Maria Juçal1l Poletto d
Secretéria da Saúde
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