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PROJETO DE LEI
~

I ~"Amplia a Caiga Horária do R gime de
Trabalho do Cargo de Enfenneiro e á Outras
Providências. "

.ARGEMIRO SOARES GARAIALDI, Pref:ei to lVlUL1:

saber em disposto no Art. 56 da Lei Orgân.,." 
1 aprovou e EU sanciono a Presente LE

~ .L. Fica o Poder Executivo autorizado a ampliar a carga horária do regime de

trabalho, do cargo de Enfenneiro, de 30( fita) para 40(quarenta) horas
semanais. I

~\~-r~7's~:V\/ JMIGUEL ARGE:MJjRc'~ SOARES t'

Prefeito Municipal rARAIALDI

, e Publique-se

de junho de 2000.--
..r.-

Faz Ptan. Adm. e Tu~o

~~r- \



JUSTIFICA TIV A:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

) fato dandições 
eãssão 

de

~ prese~te ampliaçã~ ~~ntratual encon~' respaldo lpgal, peiC
-geografica do mumclplo de Manoel Vlar1a, bem cotpo das C(J

, aptas ao desempenho de atividad~s, voltadds à pro
I

iDa prescende de m ia melhor
:dS áreas de saúde medicinarofissionais 

de enfennagem na
e que com exclusividade aos

É de notório conhecimento que Manoel Vil

~. voltada ao atendimento emergencial J.

Como decorrência há o desinteresse de p

nesta Cidade. O trabalho resume-se qua~

prestados no âmbito público municipal.

Desta forma com vistas a manutenção ue profissionais na área de

~~"", impõe-se a ampliação ora pretendIda como forma de melhor

da disponibilidade do referido profissional, bem como a

.remuneração ao tempo efetiVame ~ te dispendido. Certos da compreensão dos Nobres Vereadofi s na apreciação do n:1esmo.

Atenciosamente,

") ) I

MIGUEL AR~() ~!~lI
PrefeIto MunIcIpal j .r

,
iRua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230

Gabinete Prefeito 256-1122 -Praia Rainha do 501256-1222
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