
, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIA NA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n.o 787/2002
De 26 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 aprovou e Eu sanciono a
presente Lei.

CONTRATAÇÃO
EXCEPCIONAL
EM CARÁTER
DÁ OUTRAS

"AUTORIZA A
TEMPORÁRIA DE
INTERESSE PÚBLICO,
EMERGENCIAL E
PROVID~NCIAS".

Art. lu -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em excepcional interesse
público e em caráter emergencial, para os seguintes cargos:

06 (seis) operários padrão I~
02 (dois) telefonistas, padrão V ~
01 (um) professor de Educação Física, Nível 1.

§ 10 -Os operários de que se trata o presente artigo, vão atuar na Praia e Camping Rainha
do Sol, durante a Temporada Verão 2002/2003.

§ 20 -As telefonistas de que trata o presente artigo, vão atuar na localidade do Lajeado e
Barragem do ltu, durante o período de Férias e Licença Prêmio dos Servidores Efetivos,
conforme direito adquirido por tempo de serviço.

§ 30 -O Professor de Educação Física de que se trata o presente artigo, irá articular todas as
atividades esportivas durante a Temporada Verão 2002/2003.

Art. 2u -Os requisitos exigidos para a contratação de Servidores, na forma desta Lei, bem
como suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Municipal- Lei n.o 072, de 23
de maio de 1994.

Art. jU -Os contratos de que se trata o art. 1 Q desta Lei, serão de natureza administrativa,
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ficando assegurados aos contratados os direitos previstos no art. 80, da Lei 072/94 (RJU) e
seguintes.

Art. 40 .O prazo de vigência da presente contrafação será pelo período de 120 (cento e
vinte) dias a contar de O 1 de dezembro de 2002, sem direito a renovação.

Art. 50 -Servirá para cobertUra das respectivas despesas, a classificação orçamentária
própria da Secretaria de Governo.

Art. 60 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre- se e Publique- se
Em 26 de novembro de 2002
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JUSTIFICA TIV A

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

Vossas Senhorias a razão dasVersa o presente expediente, justificar as
contratações, conforme Projeto de Lei em anexo:

Considerando que a temporada verão, tem um período muito curto, mas com
necessidade de um número maior de funcionários, para darem suporte aos eventos que
serão realizados;

Considerando que o Município de Manoel Viana é prioritário para o
Desenvolvimento do Turismo e com isso economicamente e de suma importância para o
desenvolvimento em todos os aspectos;

Considerando que o Município durante a alta temporada recebe um número de
turistas maior que o número de habitantes;

Quanto às telefonistas é pelo fato de cumprirmos a legislação vigente, quanto ao
direito as férias e licença Prêmio

Considerando que os atuais servidores já adquiriram esse direito, com mais de uma
licença vencida.

Temos certeza do entendimento deste Colendo Colegiado, para aprovar este Projeto
que tem o objetivo de propiciar a comunidade local oportunidade de diversão e lazer,
melhorando sua qualidade de vida.

Na certe~a da aprovação do Projeto em Tela por parte de Vossas Senhorias, reitero
votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente..tfj

lUNt:: ULAR'l't:: (;AMlNHA
PREFEITA MUNICIPAL
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