
Ione OIarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana -RS
Faço saber, em disposto no artigo 56
da Lei Orgânica Municipal, que a
Câmara Municipal aprovou e Eu
sanciono a presente Lei.--

Art. 

1 °- Fica o Executivo Municipal autorizado a Contratação em Caráter Emergencial, para

atuar junto a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social, um cargo de
enfermeira, Padrão 14.

Art. 2°- A referente contratação é pelo período de 180 dias.

Art. 

3°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal /11 Vian:;,JjS, 03 de janeiro de 2002.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

o Município está em fase de implantação do P.S.F.
(Programa de Saúde da Família). O objetivo da Saúde da Família é a reorganização da prática
assistencial em novas bases e critérios em substituição ao modelo tradicional de assistência
orientado para cura de doenças e no hospital.

A atenção está centrada na família, entendida e percebida a
partir de seu ambiente fisico e social, o que vem possibilitando às equipes de Saúde da Família
uma compreensão ampliada do processo saúde/doença e da necessidade de intervenções que vão
além de práticas curativas.
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Baseado neste contexto percebe-se que o paradigma do
modelo assistencial em construção pressupõe uma assistência centrada na saúde e não na
doença, que visa intervir diretamente nas condições de vida da população, prevenindo através do
conhecimento e ações, de prevenção as situações de risco Sendo assim as atividades de
educação em saúde, basicamente são realizadas por enfermeira padrão.

Pretende-se colocar duas equipes, onde serão necessárias
duas enfermeiras, devido o Município possuir oito agendes e por exigência do Conselho
regional de Enfermagem (COREM). O Ambulatório Municipal, já com cinco notificações, não
poderá funcionar mais sem a supervisão da mesma.

O programa exposto exige um médico de quarenta horas
para cada equipe e, como é um programa temporário, os mesmos deverão ser posteriormente
contratados com recursos oriundos da União.

A necessidade imediata da enfermeira e o serviço por Ela
executado, diminui a necessidade de um cargo de médico hoje existente.

O mesmo está sendo criado emergencialmente, enquanto
não houver provimento por Concurso Público.

, Certos da análise e aprovação dos Nobres Vereadores,

Atenciosamente,
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IMPACTO FÍSICO-FINANCEIRO

META -Criar o Cargo de Enfermeiro para a Secretaria de saúde, Meio Ambiente e Assistência
Social.

OBJETIVO -Adequar o quadro de pessoal as modificações exigi das pela Legislação e pela
demanda de serviços.

EXTINGUE -01 cargo de médico, Padrão cc 10, R$ 1.227,28

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL -01 cargo enfermeira Padrão 14, Básico -R$ 927,93,
Dif. 40 hs -R$ 309,31

r

r--


