
PROJETO DE LEI Nº 18 DE 04 DE ABRIL DE 2016 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar A redação do 

Art. 3º da Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015, no 

tocante aos cargos de Auxiliares de Enfermagem e Técnicas em 

Enfermagem. 

 

 

  Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Art. 3º da Lei Municipal 

nº 2.299 de 22 de Maio de 2015 o qual passa a ter a seguinte redação: 

   

  Art. 3º (…) 

 

N° de Cargos Denominação Padrão 

06 Auxiliar de Enfermagem 08 

03 Técnico em Enfermagem 08 

 

    

   § 1º – Os demais cargos que compõe o Art. 1° permanecem com a 

redação inicial. 

 

  Art. 2° - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de maio de 2016. 

 

 

Justificativa: 

Senhores Vereadores: 

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este 

Projeto de Lei que visa alterar o Art. 3º da Lei Municipal nº 2.299 de 22 de Maio de 2015, 

alterando o Padrão de Vencimentos de 07 para 08. Esta solicitação justifica-se pelo fato de a 

Política Nacional de Atenção Básica, através da Portaria nº 2.488/2011, de 21 de outubro de 

2011, expressa que são responsabilidade das esferas de governo valorizar os profissionais de 

saúde garantindo os direitos trabalhistas e previdenciários, a qualificação dos vínculos de 

trabalho e a implantação de carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com 

qualificação dos serviços ofertados aos usuários; 

Considerando que a atual Gestão aderiu vários novos Programas/Políticas de Saúde, 

como: Programa Saúde na Escola; Programa do Tabagismo; segunda Equipe de ESF (100% de 

cobertura do território municipal); NASF; 

Considerando que com a adesão desses Programas/Políticas de Saúde mudou-se o 

modelo de atenção à saúde, ou seja, de um modelo assistencial, hoje temos em Faxinal do 

Soturno um Modelo de Atenção à Saúde de Promoção de Saúde e Prevenção de Doenças; 

Considerando que para implementar esse novo modelo de Atenção à Saúde muitos 

profissionais tiveram que ampliar seu escopo de atribuições, dentre eles, fizemos uma ressalva 

aos Técnicos de Enfermagem. Pois, o trabalho dos mesmos anteriormente se restringia no 



trabalho assistencial, dentro da UBS. E, hoje, os Técnicos de Enfermagem da Atenção Básica do 

município realizam: 

- Visita Domiciliar; 

- Auxiliam no Projeto da Caminhada – Primeiro Passo; 

- Auxiliam no Programa do Tabagismo; 

- Auxiliam nos Grupos com as Comunidades; 

- Auxiliam no Grupo Yogaterapia; 

- Participam do Grupo de Gestante; 

- Participam do Programa Saúde na Escola; 

- São responsáveis pelo Programa Bolsa Família; 

- Além de todas as atividades de atenção realizando procedimentos regulamentados no 

exercício de sua profissão na UBS como citado anteriormente. 

Com isso, justifica-se a alteração do Padrão dessa categoria profissional para o Padrão 

08. Assim, garantimos a valorização desse Núcleo Profissional, atendendo a legislação vigente. 

Deste modo, encaminho este projeto para vossa apreciação e aprovação. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 
 


