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Lei n° 785/2002
De 19 de novembro de 2002

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana-RS

Faço saber, em disposto no artigo
56 da Lei Orgânica Municipal,
que a Câmara Municipal apro-
vou e Eu sanciono a presente Lei.

"AUTORIZA O MUNICtPIO DE MANOEL VI-
ANA A REALIZAR CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERNUNADO PARA ATENDER A
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCI-
ONAL INTERESSE PÚBLICO NOS CARGOS
QUE MENCIONA V A E DA OUTRA PROVI-
DENCIAS".

Art. 10 -Fica o autorizado o Município de ManoeI Viana, através do poder Executívo Mu-
nicipal, a contratar por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público os seguintes profissionais:

1-02 (dois) Médicos;
11 -02 ( dois} Enfenneiros Padrão;
m -02 (dois) Técnicos de Enfennagem;
N-12 (doze) Agentes de Saúde.

§ 10 -Visam às contratações relacionadas nesta Lei, o atendimento ao Programa de Agentes
Comunitários de Saúde (P ACS) e ao Programa de Saúde Familiar (PSF), ambos do Minis-
tério da Saúde.

§ 20 -Considera-se as contratações, como necessidade temporária de excepcional interesse
público em função de :

a) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (P ACS) e o Programa de Sa-
úde Familiar (PSF), serem Programas do Governo Federal, ficando adstrito à
vontade do mesmo~

b) O interesse publico manifesta-se no atendimento ao disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, qual seja, a prevenção e a promoção á saúde, como di-
reito de todos e dever do Poder publico.
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§ 30 -As atribuições dos contratados serão aquelas constantes nos Programas do Governo
Federal, descritos em atos administrativos do Poder Executivo.
Art. 20 -Além das contrataçÕes mencionadas no artigo 10 fica autorizado o Município de
Manoel Viana, através do Poder Executivo Municipal, a contratar por tempo determinado
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os seguintes profis-

SIonaiS:

1- 01(um) Atendente de Fannácia;
11- O 1 (um) Fisioterapeuta;
111- 01 (um) psicólogo.

§ 10 -Visam às contratações relacionadas neste artigo, a formação de equipe de apoio ao
Programa de Agente Comunitário de Saúde (P ACS) e ao Programa de Saúde Familiar
(PSF), ambos do Ministério da Saúde.

§ 20 -As atribuições dos contratados, mencionados neste artigo, serão aquelas constantes
nos Programas do Governo Federal, descritos em atos administrativos do Poder Executivo.

An. 30 -Os contratos de que tratam esta Lei serão de natureza administrativa, ficando asse-
gurado todos os direitos previstos no Regime Jurídico Municipal.

Art. 40 -A remuneração mensal do pessoal contratado, será de :

§ 10 -Com carga horária de 40 ( quarenta) horas semanais;

I -Médicos: R$ 4.750.00 (quatro mil setecentos e cinqüenta reais)~
11- Enfermeiro Padrão: R$ 1.760.00 (hum mil setecentos e sessenta reais);
111- Técnico de Enfermagem: R$ 780.00 (setecentos e oitenta reais)~
N -Agente Comunitário de Saúde: R$ 280.00 (duzentos e oitenta reais)~
V -Atendente de Farmácia: R$ 250.00 (duzentos e cinqüenta reais)~

§ 20 -Com carga horária de lO(dez) horas semanais

I -Fisioterapeuta: R$ 550.00 (quinhentos e cinqüenta reais);
11- Psicólogo: R$ 550.00 (quinhentos e cinqüenta reais).

§ 30 -Na remuneração dos ocupantes dos cargos previstos neste artigo, terá parcela única
de pagamento mensalmente, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação
,abono,premio, nem verba de representação, sendo este valor, total bruto.
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Art. 50 -As contratações serão por tempo determinado de 12 meses podendo ser

prorrogadas por igual período.

Parágrafo Único -As disposições deste artigo, somente consubstanciam-se com a
continuidade dos Programas do Governo Federal.

Art. 60 -O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá

I -receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato;
11 -ser nomeado ou designado,. ainda que a titulo precário ou em substituição, para
exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

Art 70 -As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação
orçamentária específica e mediante prévia autorização do Secretario Municipal de
Saúde, o qual será o supervisor dos contratados conforme regulamento.

Art. 80 -As infrações diciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos tennos desta
Lei serão apuradas mediante sindicância e/ou inquérito administrativo, nos moldes
do regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.

Art. 90 -O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-a, sem direitos a indeniza-

ções:

I -pelo tennino do prazo contratual;
11- por iniciativa do contratado;
m -pela insuficiência de desempenho, conforme regulamento ou por conclusão de inqué-
rito administrativo.

§ 10 -A extinção do Contrato, nos casos do inciso 11, será comunicada com a antecedência
mínima de trinta dias;

§ 211 -No caso de extinção do Contrato, nos termos dos incisos, I, 11 e 111, deste artigo, o
contratado não terá direito a qualquer indenização.

Art. 10 -As equipes das unidades de Saúde Familiar, destinadas a atender as regiões de
abrangência urbana deverão, sob a forma de rodízio, atender aos moradores da zona rural,
até que seja instalado o Programa de Saúde Familiar para o interior do Município.

Art. 11 -U tempo de serviço prestado em virtude da contratação nos termos desta Lei será
contado para todos os efeitos.

'~
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Art. 12 -Fica revogada a Lei n2: 770, de O 1 de outubro de 2002, sendo que esta Lei entra
em vigor a partir de 01 de dezembro de 2002.

Gabinete do Prefeito Municipal "l:}IYi"JfS, 19 de novembro de 2002.

10 NE ']~~i~tt"Ci~~;MINHA
PREFEIT A MUNICIPAL

Registre- se e Publique- se
Em 19 de novembro de 2002

~
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IV. rrêa Batista
Secret rio de Governo
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JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

a presente Projeto de Lei tem por finalidade fonnar as equipes que farão parte do
Programa Saúde Familiar, programa este do Governo Federal, onde será repassado ao Mu-
nicípio os valores que cobriram todas as despesas com pessoal, entre outras. Este Programa
tem uma relevante importância social, onde será envolvida toda a comunidade. A questão
saúde preventiva além de trazer maior segurança à comunidade, para o poder publico traz
mn significativo benéfico econômi-co, pois a saúde cw:ativa nos dias de hoje é muito CaTa.

a poder Público Municipal, tem uma grande preocupação em suprir todas as neces-
sidades da comunidade, ao mesmo tempo em que prima pelo correto desembolso dos recur-
sos públicos. A CF, já faz em seu texto legal em que a saúde é direito de todos e dever do
EstadO. Enfatizamos nossa preocupação termos uma comunidade totalmente satisfeita e
sadia.

Temos plena e total certeza que esta douta casa Legislativa terá bons olhos ao ver
este Projeto de Lei, sendo que este alavancara o maior projeto Social, em que conduzira
cada pessoa de nossa comunidade a uma nova cultura, levando cada um a dar maior valor a
saúde, com qualidade de vida.

Uma vez que entendemos que esta Colenda Casa Legislativa entenderanossa men-
sagem, reiteramos votos de elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente.

/ }

I O NE~~fnê ~AMINHA
PREFEIT A MUNICIPAL
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