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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Administrando para o povo"

LEI NQ 1707, DE 03 DE MARÇO 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 Contratação Temporária de Excepcional In-
teresse Público, em caráter emergencial por tempo
determinado e dá outras providências.

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

excepcional interesse públíco o seguinte cargo:

I -01 (um) Professor de História, nível 2, classe A, com vencimento mensal de R$
567,16 (quinhentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos);

Art.2Q A contratação supramencionada com regime de trabalho de 20 horas semanais
será pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 02 de março de 2009, e o profissional estará
vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cultura e Desporto.

Art.3Q As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta das dotações orça-
mentárias específicas das seguintes rubricas:

0710.12.361.0047.2146-339004000000- Contratações por tempo determinado (1622);
0701.04.122.0010.2042-339004000000- Contratação por tempo determinado (192).

Art.4Q Será pefll1itido ao contratado receber Difícil Acesso de R$ 151,25 (cento e cin-
qüenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Art.5Q Os requisitos exigidos para a contratação do servidor na forma desta Lei, bem
como suas atribuições, são os constantes do art. 253, inciso III e art. 252 do Regime Jurídico Único
Municipal- Lei 072 de 12 de julho de 1994.

Art. 6Q 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

"Administrando para o povo"

JUSTIFICA TIV A

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei sobre a contratação de um professor de história
para substituir a vaga oriunda de um Professor em afastamento por problemas de Saúde, na
Escola Erico Veríssimo. Este cargo é necessário para o pleno andamento das atividades nesta
disciplina, haja visto o risco potencial da solução de continuidade e de interesse público, aten-
dendo-se, pois, uma situação de primazia e emergência real.

Di&nte destas razões, solicitamos que os Nobres Vereadores avaliem o presente
Projeto de Lei e o aprovem.

Atenciosamente,
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