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LEI N°3.903,de 14 de outubro 2014

Altera os anexos da Lei Municipal n° 3.290/2009 e

3.620/2012, que dispõe sobre as categorias funcionais de

Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem e dá

outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANGELO (RS), no uso das

atribuiçõesque lhe são conferidaspela Lei Orgânicado Município.

FAZ SABER, que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I:

Art. 1° Os anexos das Leis Municipaisn° 3.290/2009e 3.620/2012,que tratam
das categorias funcionais de Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Enfermagem,

respectivamente,passam a contar com a seguinte redução da jornadade trabalho:

"Condiçõesde Trabalho:

a) Geral: carga horária de 30 (Trinta) horas semanais;
(...)".

Art. 2° A redução da jornadade trabalho, de que trata esta Lei, não implicará

em redução do vencimento das respectivas categorias funcionais que regem essas categorias, em
consonancia com o quadro normativo municipal, de forma a melhor adequá-las à sua
regulamentação.

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

REGISTRE-SEE PUBLIQUE-SE.
CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ ALCEBIADES DE OLIVEIRA, em 14 de outubro
de 2014.

LUIZ VALDIR AN S

Prefeito
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Estado do Rio Grande do Sul
PrefeituraMunicipalde Santo Angelo

LEI N°3.903,de 14 de outubro 2014AHera os anexosda 1eJMumc;paln° 3 290/2009 e 3 670/2012,
que d spöe sobre as categodas fimcionais de Audar de En.fermagem e Iécn co ern Enfermaycm e dá outras providén·cïas.
O PRFFH f0 f.1UNICIPAl DE SANTO ANGf LO (RS). no usodas atubuiçõesque Inc são conferidaspeu I ei Orgánk:a doMumc(pio.
FAZ SABER que o Poder legisbtrso aprovou e eu sanuono2. segumte
i E I

Art. 1° Os anexos das leis Muniopais n° 3790/2009 e3.620l?D12, que tratam das categohas funaana s de Aunluude 1 ofcunauem e Tácmco em f nfumlagem respect vamento, passam a contm cum a sugumte reduçao da jumada detrabaWo
Cond!ções de Tral>alilo

a) Geral carga haráha de 30 (lrinla) horas semanais:(...)
.

Art. 2° A redução da jornada de tubaWo, de que tmta estaLei. náo impbcará em redução do vencanento das respectivascategorias funcionalsque regem essas categorias,em consonància com o quadm normabvo mun;cipal, de forma a melhoradequádasà sua regidamentação.
Ark 3°Fsta l ei entra em vigor na data de sua publicação.REGISlRE-SL F PUBl (OUL-SE
CFNTROADM)N1STRAT)VOJOSF At.CE[HADES OF Ol1VURA. em 14 de outubro de 2014.

LUll VALDJR ANDRES
Prefmto


