
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Administrando para o Povo

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.

Autoriza Contratação Temporária de Ex-
cepcional Interesse Público, em caráter e-
mergencial por tempo determinado e dá ou-

tras providências.

Art.1 Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo

excepcional interesse público o seguinte cargo:
1-01 (um) Operador de Máquinas, padrão 8, classe A, com vencimento mensal de

796,09 (setecentos e noventa e seis reais e nove centavos).

Art.2Q A contratação supramencionada com regime de trabalho de 40 horas semanais
será pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar da sanção da presente Lei, e o profissional esta-

rá vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Trânsito e Serviços Públicos.

Art.3Q Será permitido ao contratado executar serviços extraordinários com a devida
anuência do gestor público, bem como receber insalubridade referente a 40% (quarenta por cento).

Art.4Q Os requisitos exigidos para a contratação do servidor na forma desta Lei, são as
constantes no art. 253, inciso III do Regime Jurídico Único Municipal -Lei 072 de 12 de julho de

1994.

Art.SQ As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta da dotação orçamen-

tária específica da seguinte rubrica:
0501.04.122.0010.2025-339004000000- Contratação por tempo determinado (90)

Art. 6Q Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabi~ete do Prefeito MuniCiPai~a, RS, 26 de fevereiro de 2009.

IONE OLARTE CAMINHA'
PREFEITA MUNICIPAL

Registre-se e Publique-se
Em 2!J~e~~ :?ro de 2009

RicJ~v ~iol dos Santos
Secretário de Governo e Planejamento

Rua Walter Jobim 171 CEP 97.640 -000 -Fones: (55) 3256 -1140 -1160 -1230- 2420
Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Administrando para o Povo

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

o 'referido Projeto de Lei tem o objetivo de contratar 01 (um) operador de má-
quinas para prestar auxílio em tarefas gerais pertinentes à sua função, em razão de que servi-

dor efetivo encontra-se em licença prêmio e posteriormente aposentadoria.
Pedimos a esta colenda Casa Legislativa que avaliem a importância e a necessi-

dade de tal contratação e posteriormente o aprovem.
Atenciosamente.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 26 de fevereiro de 2009.
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