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Unidos por uma nova Manoel Viana

LEI ~ 1240, DE 17 DE MARÇO DE 2006.

U PREFErru MUNll.:lPAL. faço saber, em dISposto no artIgO
56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal apro-
vou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei.

AutorIza a contrataçào por tempo determInado pa-
ra atender a necessidade de excepcional interesse

público.

Art.I!!. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação por

temno determinado do ...eQuinte carQo'
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Art. 3.9. A contratação prevista no art. 1!!, será de natureza administrativa e na for-
m~ nrevi~t.~ nn Artign 2~2 P~rilQf~fn 1 o ci~ T .ei 072 cie 12 cie i1mhn cie 1994

J

M. 4Q o pagamcnto da rcfcrida contratação scrá fcito através dc dotação orça.
mentária específica da Secretaria onde o funcionário estiver exercendo a sua função.
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Senhora Presldenta,
Senhores Vereadores.

U presente Projeto de Lel tem por tinalldade a contratação de um lécruco em Hn-
ferma~em para atuar na Secretaria de Saúde e Assistência Social para realizar plantões notur-
nos, para suprir deficiência de técnico em enfermagem que possa permanecer no local para
realizar ~.uxilio no ~tendimento nos r:~.sos de emerg~nr:i~.s e mg~nçi~.s, j~. 1:}\1e estando no loç~l,
o pronto atendimento é mais rápido, podendo se tomar mais eficaz, além de diminuir a sobre-
carga de uaballio sobre os téCllicos que faLem este tipo de plalltão e telll que cumprir seu ho-

rário de trabalho também durante o dia acumulando com a noite trabalhada.
Pedllnos que os Nobres vereadores analisem e aprovem o retendo Projeto de Lel.

Atenciosamente,

././

y~~ ~j , AVO <.;US1A MhUbJ)lé.<JS

ITO MUNICIPAL

~

Rua WalterJobim 171 CEP 97;640- OOO-Fones: (55) 3256-1140-1160-1230- 2420
Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

o IMPACTO FINANCEIRO RESULTANTE DA CONTRATAÇAO SERA
O SEGT JTNTE:

(,; AK (jU
01 Técnico em Enfermagem -180 dias

Salário Básico -R$ 592,63 X 6 meses = R$ 3.555,78
.Jn~ah..1.btidade -(200~) R.$ 11.8,52 X 6 m~g~g = R.$ 111,1 S

130 proporcional- R$ 355,57
Férias prüpül-ciünal- R$ 355,57
1/3 Férias -R$ 118,52
lNSS -1{$ Y70,73
TOTAL-R$ 6.067,32
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DESCRIÇÃO slNTÉncA
-n_~ ~- ~~~; f'.-~;~ -~1. ~ ;~::~ ~~~ _f..J;~~~ ~.J~_..f.l~~~~ ~ ~C~-~;-- ;_~1..~;
-~ .~U~. ~uu'u'~"~.~, U~U u~}:'~' .'u~~, ~Vu ...~~~~u, ~-~",v'~O~u ~ ~...~ ~..~u, ...~.~u.

ve nas áreas técnicas e administrativas, e em estabelecimentos de Assistência Social.

.

DESCRIÇÃO ANALÍTICA Proceder à higiene dos pacientes internados, executar
-~~..~-~~ 1:__~_~~ -~ ""-~~ ~~ ~..~-~:_~_..~ -""~:~~ ~~- ~1:_~_..~~~~ ~~~ -~~:~_..~~
P""í""""'" ""'P"'~" "'V~ ~V "'V"~""V"'~ '.."'",v~, ~. ~"""""~y~~ ~~" p~v'~"'~u,

trocar roupa de cama, proceder a limpeza e esterilização do material de consultório,
_"_L'"--L'__L '_"_-_'_L'"'L_' 'L__'L-UlllUU Vl.V I" ~auul""""" 1l1...u.'-'V~ '" u",..""".v~, '-'Vlll"'., ~Uc:I.lual '" I"UI"CU1Ulli.iAl áV láUVlá-

tório, materiais para exame; atender telefones, operar computadores, campainha ou
~111al~ iWlll11U~U~ Uatl~llÜll11UU it:l.:aUU~ t: pit:paiatiUu UUit:ll11~ ~lll1pit:s Ut; St;i \llI,.'U, auxi-
liar o atendimento geral, efetuar visitas domiciliares e a Escolas, preencher documen-
tos, aplicar, SOD onentaçao, mOOicaçoes, mJeçoes e outros, pamclpar ae programas e
projetos, participar de campanhas de combate a doenças e prevenção das mesmas; fa-
zer curativos, providenciar o abastecllllento de matenal de enfermagem; executar ou-
tras tarefas correlatas"
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