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MENSAGEM NQ.

Excelentissilna Senhora

MARIA DA CONCEIcAO DOS ANJOS
Presidenta da Camara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentissima Senhora Presidenta
Excelentissimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciagio o incluso Projeto de Lei
que Dispde sobre a alteragio de carga hor6ria do cargo de Fisioterapeuta, constante na

Lei ns 859 de 17 de dezembro de 2010, de provimento efetivo no dmbito da
Administragio Pfrblica Municipal de Nossa Senhora do Socorro e d6 outras
providOncias.

Tal projeto de lei tem por objetivo o cumprimento do estabelecido em Lei Federal

na

8.856, de 01/03/1994 que fixa a jomada de trabalho dos fisioterapeutas, bem como que a

Constituigio incumbiu a Uniio de legislar sobre condig6es para o exercicio das profiss6es,
portanto de observincia obrigat6ria por qualquer ente Federativo, inclusive o Municipio.

Ao ensejo, convicto da importincia e urg6ncia da tutela legal conferida ao projeto de

lei adunado, solicito, a apreciaEio de seus termos por esta r.

Casa Legislativa, oportunidade

em que renovo meus protestos de admiragio e aprego por Vossa Excel6ncia e os dignos pares
componentes dessa Cimara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em

04deagosto de2015.

FAB10 HENRI

E CARVALHO,

Rua AntOnio Valadao,s/n9̲centro 2へ dnlinistrativo Josё do Prado Franco

Tel.:(79)2107‑7814/2107‑7842‑Fax:(79)2107‑7854/2107‑7819‑C.N.P.J.13.128.814/0001‑58
CEP 49160‑000‑Nossa Senhora do Socorro/Sergipe
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PROJETO DE LEr Ns.

30

DE 04 DE AGOSTO DE 2015

Dispde sobre a alteragio de carga hor6ria do

cargo de Fisioterapeuta, constante na Lei

na

859 de 17 de dezembro de 2010, de provimento

efetivo no imbito da Administragio Pfrblica
Municipal de Nossa Senhora do Socorro e d6
outras provid0ncias.

Art. ls - Fica

alterada

a carga hor6ria do cargo de Fisioterapeuta de provimento efetivo

no

Quadro de Pessoal do Poder Executivo Municipal, previsto na Lei na 859 de 14 de dezembro de
2010, que passar6 a ter a duragio de trabalho de 30 (trinta) horas semanais.

Art. 2s - As

despesas decorrentes

da aplicaglo desta Lei correrdo

i

conta de dotagio

orgament6ria pr6pria e recursos advindos de programas federais.

Art.

3s - Esta

Lei entra em vigor na data de sua publicagio.

Art.4e - Revogam-se

as disposigdes em contr6rio.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 04 de
agosto de 2015.

FABIO
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presidencla da Rep畿
Cttsa Civi:
Subcttefia para Assuntos duri
LEI N。

8.856,DE l'DE MARCO DE 1994.
Fixa a」 ornada de Trabalho dos Profissionais

Fisloterapeuta e Terapeuta Ocupacional.

O PRES:DENTE DA REPOBLiCA FaOo saber que o Congresso Naclonal decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art.19(Ds profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional ficaraO suieitOS a prestacao maxima de 30

horas semanais de trabalho.
Art.29 Esta lei entra em vigor na data de sua pub‖
Art.3。

cacao.

Revogam― se as disposicOeS em contrariO.

Brasilia,19 de rnar9o de 1994;173Ω da lndependOncia e 106。 da Repttb‖ ca.

lTAMAR FRANCO
賄 rrer 3are″
Este texto naO substitui o publicado no D.0.∪

l de l

.de 2.31994.
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