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"Unir para Fortalecer"

LEI N° 1003-.. DE 28 DE SETEMBRO DE 2004

A PREFEITA MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Autoriza o Município de Manoel Viana a realizar contratação por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de ex-
cepcional interesse público em função da adesão do município ao
programa de Saúde da Família- PSF e dá outras providências .

Art 12 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
Município ao Programa de Saúde da Família- PSF, Servidores em quantidade, funções e

vencimento mensais a seguir discriminados:
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Art 2Q As contratações previstas no Art. anterior obedecerão ao disposto no
inciso :xl do Art. 37, da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional
41, de 19 de dezembro de 2003.

Art 39. O prazo de vigência das contratações dos profissionais de saúde do
PSF, serão pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar de 28 de setembro de 2004.

Art 4Q OS requisitos exigidos para a contratação de Servidores, na forma
desta Lei, são as que constam do artigo 253 da Lei 072 de 23 de maio de 1994 -Regime
Jurídico dos Servidores do Município de Manoel Viana.

Art 52 Salvo excepcional interesse público, será pennitido ao contratado
executar serviços extraordinários, com a devida anuência do gestor público, sendo que
este horário será acrescido de 50%, referente à hora normal.

Art 7Q. As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das dota-
ções orçamentárias específicas.

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

Prefeitura Municipal de Manoel oínete da Prefeíta, 28 de setembro de 2004,

10 NE (j&~~~HA
PREFEIT A MUNICIPAL
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidenta,
Senhores Vereadores.

As contratações dos profissionais de saúde para o PSF são uma continuidade do
Programa do Governo Federal, esta é a razão pela qual pedimos a esta colenda Casa Le-
gislativa a aprovação do referido Projeto de Lei, uma vez que é para atender a necessida-
de da comunidade de Manoel Viana no aspecto de saúde pública. Lembramos esta egré-
gia Casa Legislativa que as referidas contratações são apenas renovações de Contrato,
portanto não existe acréscimo de despesas, nestes termos não está ferindo a Lei Eleito-
ral.

Sendo o que temos para este momento, reiteramos votos de apreço e distinta con-
sideração.

Atenciosamente,

IONE lb L;AMlNHA
PREFEITA MUNICIPAL


