
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Administrando para o Povo

LEI NQ 1714, DE 10 DE MARÇO DE 2009

A PREFEITA MUNICIPAL Faço saber, emdi$posto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a CâmaraMu-
nicipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente
Lei.

A t(foriza COnfrafaç'ÕO 7emporclria de
Excepc~ional .Infere.S'se Ptíblico, em carcífer
emerRencic(/ por tempo determinc(do e cfcí
outra'. pro\Jidêncic(s.

Art.] Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporaria-

mente, pelo excepcional interessepúblic~ os seguintes cargos:

I -3 (três) Médico Clínico Geral padrão 16. classe A. com vencimento mensal
de R$ 1.971.08 (um mil IloveceIltos e setenta e um reais c oito celltavos);

11 -1 (um) Médico Cardiologista padrão 16, classe A, com vencimento mel.lsal
de R$ 1.971,08 (ummi.I novecentos e setenta e um reais e oito centavos);

111 -I (um) Médico Pediatra padrão 16. classe A. com vencimento mensal de
R$1.971,O8 (um mil novecentos e setenta e um reais e oito centavos);

IV -1 (um) Médico Ginecologista padrão 16, classe A, com vencimento mensal
de R$ 1.971,08 (um mil novecentos e setenta e um reais 'e oito centavos).

Art.2!1 As contratações sllpramencionadas com regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais serão pelo período de ] 80 (cento e oitenta) dias a contar da sanção da presente
Lei, e os profissionais estarão vinculados à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Soci-
aJ.

Art.3!! As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta da dotação

orçamentária específica da seguinte rubriça: \

0801.10.301.0107.2059-339004000000 Contratação por tempo determinado (300)

Art.4\! Será pemlitido ao contratado executar serviços extraordinários com a
devida anuência do Gestor PllbJico, bem como receber insalubridade referente a 20% (vinte

por cento).

Rua 1Valter Jobim 171 CEP 97.640 -000 -Fones: (55) 3256 -1140 -1160 -1230- 2420
~ Gabinete do Prefeito 3256-1122 -Fax: 3256 -2417

c: L -e-~ ~



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Adminis trando para o Povo

Art.5Q Os requisitos exigidos para a contratação do servidor na forma desta Lei,
bem como suas atribuições, são os constantes dos arts. 252 e 253, inciso ITI do Regime .Jurídi-
co Único Municipal- Lei 072.de 12 d~.iulho de 1994.

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

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 10 de março de 2009.

~..~~~:_. -.<5~ ("2 /c~os PIO W ALLAU VEZZOSl

VICE-PREFEITO
Resp.p/Exp.Cfe.PO11. nQ 138/2009

Registre-se e Publique-se
EmNarço de 2009

Ricardo miotti dos Santos
Secretário de Governo e Planejamento
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JUSTIFICATIVA

Sellhor Presidellte,
Sellhores Vereadores.

Vimos através do referido Projeto de Lei buscar a contratação de profissionais
da área da sallde, por 180 (cento e oitenta) dias. dando continuidade no atendimento adequado
e qualificado à população. Cabe ressaltar que, para estes cargos. não houve aprovados no
Concurso Público realizado em 15 de- março de 2008, razão principal para as referidas contra-
tações. Estes cargos são necessários para o pleno andamento das funções, ha.ja visto o risco
potencial da solução de continuidade dos serviços essenciais de interesse pllblico. atendendo-
se, pois, uma situação de primazia e emergência real.

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

Atenciosamente.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana. RS, 10 de março de 2009
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