
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

LEI N° 1009, 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 temporário
por tempo determinado de excepcional interes-
se público por adesão ao Programa da Den-
gue.

Art.lQ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar renovação do contrato
por tempo determinado, e pelo excepcional interesse público, em razão da adesão da Secre-
taria Municipal de Saúde e Assistência Social ao Programa da Dengue.

Art.2Q A Contratação prevista no Art. 1 Q, da presente Lei, será para o seguinte cargo
e função.

1-01 Agente de Saúde;
li -a contratação do profissional previsto no lnciso anterior será para

atuar a campo, na fiscalização e combate a Dengue.

Parágrafo único. O Contratado perceberá mensalmente o valor de R$ 280,00 (duzen-
tos e oitenta reais), sempre na mesma data em que for paga a folha geral dos servidores.

Art. 32 A contratação supra, será pelo prazo de 90(noventa) dias, prouogáveis por
igual período, a contar da publicação da presente Lei.

Art. 4Q Servirá de cobertura para a respectiva contratação, a dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art.5.2 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

JUSTIFICAllVA

Senhora Presidenta,
Senhores Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por finalidade realizar renovação do contrato temporá-
rio de excepcional interesse público para cumprir as metas pactuadas com a Coordenadoria
de Saúde, no Programa de Combate a Dengue.

,Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos uma atenção especial no respectivo
Projeto de Lei quanto à aprovação em regime de urgência
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