
Prefeitura Municipal de Manoel Viana
Administrando ; : o Povo

LEI N2 1691) DE 04 DE fEVEREIRO DE 2009.

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 o Município de Manoel Viana a realizar contra-
fação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interes~'e público.

Art )Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em razão de excepcional
interesse público decorrente de recurso federal proveniente do Programa de Saúde da Família- PSF,
servidor em quantidade, função e vencimento mensal a seguir discriminado:

I -I (um) Odontólogo com vencimento mensal de R$ 2.136,80 (dois mil cento e trinta e
seis reais e oitenta centavos) e regime de trabalho de40 (quarenta) horas semanais.

.Art 2QA contratação prevista no art. 1\1 obedecerá ao disposto no inciso Xl do Art. 37, da
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nQ 41, de 19 de dezembro de 2003.

Art 3Q o prazo de vigência da contratação do profissional de saúde do PSF, será pelo pra.
zo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da sanção da presente Lei.

Art 4Q OS requisitos exigidos para a contratação de servidor, na forma desta Lei, são as
que constam nos arts. 252 e 253 da Lei 072, de 23 de maio de 1994 -Regime Jurídico dos Servidores

do Município de Manoel Viana.

,ei será devido ao Programa de Saúde BucalArt 5\1 A contratação do presente Projeto de

Art 6Q As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta da dotação orçamentá-
ria específica da Secretaria de Saúde e Assistência Social das seguintes rubricas:
0802.10.301.0034.2138-339004000000- Contratação por tempo determinado (329);
.0801.10.301.0 I 07 .2059-339004000000-Contratações por tempo determinado (300);
0802.10.301.0 I 07 .2060-339004000000-Contratações por tempo determinado (1552);
0802.10.301.0107 .2115-339004000000-Contratações por tempo determinado (355).

Art 7\1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal de Manoel Viana
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

o Projeto de Lei em questão trata da contratação temporária por tempo deter.
minado de odontólogo pará dar continuidade ao atendimento qualificado ao Programa de Saú-
de Bucal, com finalidade de prestar serviços aos munícipes que necessitam deste trabalho pro.
fissional.

Solicitamos o apreço,desta

,sa 

Legislativa na aprovação do presente Projeto
de Lei

Atenciosamente}abinete 

do Prefeito MuniCiPal~m anoel Viana, RS, 04 de fevereiro de 2009
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