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Lei n° 792/2002
De 11 de dezembro de 2002

fone OIarte 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.

"Autoriza o Município de Manoel Viana
a realizar contratação por tempo
determinado para atender a necessidade
Temporária de Excepcional Interesse
Público no cargo que menciona e dá
outras providências".

Art. 10 -Fica o Poder Executivo de Manoel Viana autorizado a contratar por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público os seguintes profissionais:

03 (três) Agentes de Saúde

§ I u- Visam às colltratações relacionadas nesta lei, o atendimento ao Pro!,)fama

Epidemiologia e Controle de Doenças (Dengue), do Ministério da Saúde.

§2U- ~onsldera-se as contratações, como necessidade temporária de excepcional
interesse público em função de:

a) O Programa Epidemiologia e Controle de Doenças (Dengue), ser um Programa
de Governo Federal e fica adstrito à vontade do mesmo;

b) O interesse público manifesta-se no atendimento ao disposto no artigo 196 da
Constituição Federal, qual seja, a prevenção a Saúde, como direito de todos e
dever do Poder Pílblico.

§3U- As atrIbuições dos contratados serão aqueles constantes nos Programas do
Governo Federal, descritos em atos administrativos do Poder Executivo.
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Arf. 20 -Os contratos de que tratam esta Lei serão de natureza administrativa, ficando
assegurado todos os direitos previstos no Regime Jurídico Municipal..

Art. 30 -A remuneração do pessoal contratado, será de:

§ 1 °- Com carga horária de 40( quarenta) horas semanai,s;

Agentes 

de Saúde (Dengue): R$280,OO(duzentos e oitenta reais).

§2°- Na remuneração dos ocupantes dos cargos previstos neste artigo, terá parcela
tmica de pagamento mensalmente, sendo vedado o acréscimo de qualquer
Gratificação, abono, prêmio, nem verba de representação, sendo este valor, total
bruto.

Arf. 40 -As contratações- 'serão por tempo detenninado de 12 meses podendo ser
prorrogadas por igual período.

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

Arf. 50 As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação
orçamentária específica e mediante prévia autorização da Secretaria Municipal
de Saúde, a qual será a supervisora dos contratos.

Art. 

60 -As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos tennos desta Lei
serão apurados mediante sindicância e/ou inquérito ,administrativo, nos moldes do
Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais.

Art. 70 -o contrato tínnado de acordo com esta Lei extinguir-se-a, sem direitos a

indenizações:

1-
11-
111-

pelo tenDiDo do prazo contratual;
por iniciativa do contratado;
pela insuficiência de desempenho, confonne regulamento ou por conclusão de
inquérito administrativo.

§ lu -A extlnção do l:ontrato, nos casos dos mclsos, 11, será comunícada com
antecedência mínima de trinta dias.

\
\\

~'1\~



~~~!I~~~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

~l~ PREFEITURA MU~ICIPAL DE MANOEL
., ~Y-L1-J,".: "UNIR PARA FORTALECER"

VIANA

§ 20 -No caso de extinção do Contrato, nos tennos dos incisos, I, li e III deste artigo,
o contratado não terá direito a qualquer indenização.

Art. 80 -O tempo de serviço prestado em virtude da contratação nos termos desta Lei será
contado para todos os efeitos.

Arf. 90 -Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em de dezembro de 2002
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CARLOS PIO VESSOZI
PREFEITO EM EXERCÍCIO

CONFORME PORTARIA N° 163/2002

Registre -se e Publique- se
Em 11 de dezembro de 2002

/;

~~~~
Maria Carolina Corrêa Teixeira
Responsável pelo Expediente
Decreto Individual n° 015/2002
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JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

Versa o presente Projeto de Lei, dar continuidade ao Programa
Epidemiológico da Dengue, uma vez que o Município de Manoel Viana, é vetor
positivo, e enquanto não se oficializar a erradicação do mosquito transmissor da
Dengue, temos a obrigação de manter o referido Programa. Temos plena certeza que
estes Nobres V~readores, no uso de suas atribuições legais, e na condição de
excepcional interessê~ publico, aprovarão o respectivo Projeto de Lei em tempo
hábil, ate mesmo porque o PrOb'falna não pode parar. A prevenção à saúde Publica é
um dever dos Gestores Públicos.

Conforme as argumentações supra, confiamos no bom censo desta Colenda
Casa Legislativa, ao mesmo tempo em que despes o-me dos dignos Legisladores,
reiterando protestos de elevada consideração.

Atenciosamente.

~ .# -' --L- cJ.,.I cO L-
~~"'aRUOs PIO VESSOZI

PREFEITO EM EXERCÍCIO
CONFORME PORTARIA N° 163/2002


