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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Administrando para o Povo

LEI NQ 1692, DE 04 DE FEVEREIRO DE 2009

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

Auloriza contrafação por tempo delern1inado
para atender a necessidade de excepcional
interesse plíblico.

Art.\ Q Fica o Poder Executiyo Municipal autorizado a efetuar contratações por tempo

determillado dos seguintes cargos:

I -O] (UJ11) Psicólogo, Padrão 13, Classe A, com vencimento mensal de R$1.402,99
(h um mil quatrocentos e dois reais e noventa e Ilovecelltavos);

II -01 (um) Fisioterapeuta, Padrão 13, Classe A, com vencimento mensal de R$

1.402,99 (num mil quatrocentos e dois reais e noventa e nove centavos).

Art. 22 As contratações dos profissionais mencionados no art. 1 \! terão regime de

trabalho de 20 (vinte) horas semanais e serão pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da

sanção da presente Lei.

Arto 32As contratações previstas no arL 1\1, serão de natureza administrativa e na forma

prevista nos artso 252 e 253, dél Lei 072, de 12 de junho de 19940

Art 4!! As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta da dotação orça.
mentária específica da Secretaria dc Educação, Turismo, Cultura e Despol1o da seguinte rubrica:

0701.04.122.00 I 0.2042-339004000000- Contratação por tempo determinado (192)

Art. 5\1 Será permitido aos contratados executarem serviços extraordinários com a de-

vida anuência do gestor público.

AI"t. 6\1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Viana, RS, 04 de fevereiro de 2009.Gabinete do Prefeito Municipal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Administrando para o Povo

JUSTIFICATIV A

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

tem o presente I:Jrojeto de Lei o objetivo de contratar profissionais para dar
continuidade na grande demanda de serviços que existe na área de educação principalmente
no atendimento de alunos. Tal contratação será pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias. Estes profissionais atuarão no CIANE- Centro Integrado de Atenção as Necessidades
Especiais.

Ulante destas razões, s,olícítamos que esta Casa Legislativa avaliem ° presente
Projeto de Lei e o aprovem.

Atenciosamente,
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