
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

LEI N° 1008, DE 26 DE OUTUBRO DE 2004

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

Autoriza a renovação do contrato emergencial
por tempo determinado para atender a necessida-
de temporária de excepcional interesse público.

Art. 1 Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar o contrato

pelo excepcional interesse público para o seguinte cargo:

PADRÃoCARGO QUANTIDADE

I -Telefonista 01 OS-A

Art. 2Q A contração supramencionada será pelo seguinte periodo

1- 01 (um) profissional telefonista, regime 30 horas, a contar da publicação da pre-
sente Lei até 31 de dezembro de 2004.

Art. 32 A contratação que se refere o art 1 Q inciso I da presente Lei, é em

decorrência do profissional que ocupava este cargo ter passado em Concurso Público e ter
assumido a vaga.

Art. 4Q Servirá para cobertura da respectiva despesa, do contrato supra-
mencionado a classificação orçamentária da Secretaria Municipal de Governo e Planejamen-
to.

Art. sQ Os requisitos exigidos para a contratação de servidor na fornla
desta Lei, bem como, suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Único Munici-
pal- Lei 072 de 12 de julho de 1994.

Art. 6Q Esta Lei entr~em vi or na data de sua publicação.
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JUSTIFICAllVA

Sra. Presidenta,
Srs. Vereadores.

o referido Projeto de Lei tem por finalidade de renovar o contrato de um pro-
fissional telefonista para atender a necessidade da comunidade do Lageado. onde a profis-
sional que atendia aquela localidade passou em Concurso Público e assumiu a vaga. Quanto
a periocidade do referido contrato é em decorrência do periodo de transição do governo mu-
nicipal, considerando que provavelmente haverá disponibilidade de profissional na referida
área a panir da data supra, tendo em vista que os detentores de cargos de confianças serão
automaticamente exonerados a partir de 31 de dezembro de 2004, ficando a disposição do
novo Prefeito Municipal. Diante de tal situação caracterizada emergencial é que pedimos a
esta egrégia Casa Legislativa umá atenção especial no respectivo Projeto de Lei quanto à
aprovação em regime de urgência.

Atenciosamente,

IONE ~AMINHA
PREFEIT A MUNICIPAL


