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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Jacarei, 04 de fevereiro de 2022.

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo  Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Vereadores.
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Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 01/2022,  para apreciaeao dos Senhores

Projeto  de  Lei  n°  01/2022  -Altera  a  lotagao  dos  cargos  dos  servidores  da

Administragao   Direta   do   Municipio   de   Jacarei,   dispostos   na   Lei   n°  4.263,   de   15   de

dezembro de 1999.

Sendo  o  que  nos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

\ -,J\--I
IZAIAS~J6SE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes.  73  -2° andar- Centro - Jacarei-SP

Telefone`  (12) J955-9I I 1  -Fax   ( 12) 3961 -1092 -gabinete@jacaci.sp.gov,bT
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PROJETO  DE LEI  N° 01,  DE 04 DE  FEVEREIRO  DE 2022.

Altera   a   lotagao   dos   cargos   dos   servidores   da   Administraeao
Direta  do  Municipio  de  Jacarei,  dispostos  na  Lei  n° 4.263,  de  15
de dezembro de  1999.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es,  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei.

Art.10 Os cargos da Administraeao  Direta definidos na  Lei  n° 4.263,  de  15 de

dezembro de 1999, passam a ter as seguintes lotag6es:

I - 180 vagas para o cargo de Auxiliar de Enfermagem;

11 -104 vagas para o cargo de Tecnico de Enfermagem.

Art.  20 Esta  Lei entra em vigor na data de sua  publicagao.

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2022.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres  Poderes,  73  -20 andar- Centl.o - Jacare`-SP
Telefone   ( 12)  3955-9111  -Fax   ( 12)  3961 -1092  -gabinete@uacarei  sp.gov  br
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MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egfegia  Casa  Legislativa  o

incluso Projeto de  Lei que altera a lotagao dos cargos dos servidores da Administragao Direta do

Municipio de Jacarei, dispostos na Lei  n° 4.263, de  15 de dezembro de  1999.

0  presente  Projeto  de  Lei  tern  por objetivo  alterar  a  lotagao  dos  cargos  da

area de enfermagem dos servidores da Administragao Direta do Municipio de Jacarei,  sem

aumentar as despesas com pessoal.

lsto  porque  das  240  (duzentas  e  quarenta)  vagas  disponiveis  em   Lei  ao

cargo  de  Auxiliar  de  Enfermagem,  somente  180  (cento  e  oitenta)  estao  ocupadas.  Assim

serao extintas as 62 (sessenta e duas vagas) que  nao estao em  uso para poder criar mais

54   (cinquenta   e   quatro)   vagas   de   cargo   de   Tecnico   de   Enfermagem,   conforme   se

demonstra:

CARGO SALARIO QUANTIDADE  DE PROPOSTA

CARGOS ATUALMENTE QUANTIDADE

DISPONIVEIS  EM  LEI DE CARGOS

AUXILIAR  DEENFERMAGEM R$  1.863,95 240 180

TECNICO DEENFERMAGEM R$ 2.105,80 50 104

lmportante  destacar  a   necessidade  de   aumentar  a   lotaeao  do   cargo  de

Tecnico de Enfermagem, pois este possui competencias mais complexas, alem de exigir 20

grau   completo   e   curso   tecnico   de   enfermagem   em   relaeao   ao   cargo   de   Auxiliar  de

Enfermagem que exige 1° grau completo.

Considerando  as  atividades  desenvolvidas  pelo  Tecnico  de   Enfermagem,

este cargo atende de forma mais adequada a  nova  realidade da  rede publica de satide do

Municipio de Jacarei.
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Nesse sentido,  esclarece-se que o Tecnico de  Enfermagem 6 imprescindivel

na   composigao  das  equipes  do   Programa   Saude  da   Familia,   sendo   responsavel   pela

administraeao das medicae6es  necessarias ap6s os atendimentos medicos realizados  nos

equipamentos  de  saulde,  atuando  diretamente  nas  aplicae6es  das  vacinas  de  rotinas  e

campanhas,  estando diretamente ligado ao aumento da complexidade e a qualificagao dos

servigos na atencao basica, especialidades e vigilancia a satlde.

lmportante  salientar que,  conforme  estudo  anexo,  o  presente  Projeto  de  Lei

nao   gera   aumento  de   despesas  e   sim   uma  economia   real,   visto  que   o  aumento  da

quantidade de vagas do cargo de tecnico de enfermagem e compensado com a diminuieao

da quantidade de vagas do cargo de auxiliar de enfermagem.

Destaca-se  que  o  presente  Projeto  esta  em  consonancia  com  a  Agenda

2030, atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

Ressalta-se  que  este  Projeto  de  Lei  possui  s6lido  escopo  legal,  conforme

disp6em  o  art.  60  e  os  incisos  I  e  Ill  do  art.  61,  da  Lei  Organica  Municipal,  e  o  inciso  I  do

art.  30 da Constituigao  Federal.

Justificado    nestes   termos,    a   fim   de   que   a    proposta    possa    alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 04 de fevereiro de 2022.
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