
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 825/2003
De 03 de Abril de 2003

,

Ione -()Iarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana -RS. 

,
Faço s'àber, em disposto no ar-
tigo 56 da Lei Orgânica Muni-
cipal, que a Câmara Munici-
pal aprovou e Eu sanciono a
presente Lei.

"DA NOVA REDAÇÃO A LEI N°
785, DE 19/11/2002 E SUAS AL TE-
RAÇÕES, QUE AUTORIZA CON-
TRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO EM FUNÇÃO DA ADESÃO
DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

~

Art. 10 -Fica a Prefeita Municipal autorizada a contratar, pelo prazo de 180( cento e oitenta
dias), em razão de excepcional interesse público decorrente da adesão do Municí-
pio ao Programa de Saúde da Família- PSF, Servidores em quantidade, funções e
vencimento mensal a seguir discriminados:

VencimentoMensalRegime de
Trabalho

Quantidade t'unção

R$ 4.980,OO(quatro mil
novecentos e oitenta reais)

40hMédicos02(dois)

40h R$ 1.760,OO(um mil
setecentos e sessenta reais)

~
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R$ 780,OO(setecentos e
oitenta reais)

4GhTécnicos de
Enfennagem

02(dois)
.;

R$ 520,OO(quinhentos e
vinte reais)

40hAuxiliar de
Enfermagem

01 (um) "

R$ 2.050,OO(dois mil e
cinqüenta reais)

40hPsicólogoo 1 (um)

40h R$ 280,OO(duzentos e
oitenta reais)

Agentes Comunitários
de Saúde

12(doze)

R$ 250,OO(duzentos e
cinqüenta reais)

40 hAtendentes de
Farmácias

02(dois)

R$ 250,OO(duzentos e

cinqüenta reais)
40hAtendente de

Consultório
o 1 (um)

R$ lO70,OO(um mil e
setenta reais)

2GhFisioterapeuta01(uma)

.",

Art. 20 -Os requisitos exigidos para a contratação de Servidores, na forma desta Lei, são as
que constam do Regime Jurídico Único dos Servidores do Município de Manoel

Viana.

Art. 4°- As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta das dotações orçamentá-

rias específicas.
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~

Art. 5°- Ficam Revogadas as Leis n° 785, de 19 de Novembrg,de 2002, a Lei 801, de 02 de
Janeiro de 2003 e Lei 812, de 03 de fevereiro de 2003.

"Art. 6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA: -'

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores

Versa o presente Projeto de Lei dar nova redação as Leis 785, de 19 de Novembro
de 2002, alterada pela Lei 801, de 02 de Janeiro de 2003, que institui o Programa de Saúde
da Família- PSF, tendo em vista o funcionamento do Programa nos primeiros meses, foi
possível detectar todos os problemas existentes, e que deverão ser corrigidos para uma total

eficácia.

Como Vossas Senhorias podem observar está sendo alterada a forma de contratação,
bem como, altera-se alguns cargos dentro do quadro de pessoal, das equipes do PSF. Tais
ajustes se fazem necessários para que o Programa funcione, atingindo toda a comunidade,
conforme menções constitucionais a Saúde Pública por ser um dever do Estado e um direito
do Cidadão temos que estarmos sempre atentos, e se for preciso mudanças terão que ser
feitas. Gostaríamos de poder contar com o entendimento e compreensão desta colenda casa
legislativa, temos certeza que a preocupação destes doutos vereadores com a Saúde Pública
é igual a nossa. -",'

Tendo em vista as considerações supra, aguardaremos a apreciação desta egrégia

casa

Sendo o que temos para este momento, reiteramos votos de apreço e distinta consi-

deração.

Atenciosamente,

~
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