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Lei n° 797/2002
De 17 de dezembro de 2002

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana
-RS
Faço sabcr, cnl disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Ru
sanciono a presente Lei.

" AUTORIZA O MUNICÍPIO DE

MANOEL VIANA A REALIZAR POR
TEMPO DETERMINADO, PARA
ATENDER ANECESsmADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO NO CARGO
DE MÉDICO VETERINÁRIO E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS".

Art. 

10 -""íca autorizado o Munícipío de Man(>el Víana, atl-avés do' P(>der Executivo
Municipal, a contratar por tempo detenninado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público o seguinte prolissional:

Quantídade PadrãoFunção

01 Médico V ctcrinário 15

§ 10 -V1sa à contratação relaclonada nesta T ,el, sllpr1r em caráter emergenclal e
temporário cargo de veterinátio, enquanto pendurar o laudo médico do Secretario
detentor da pasta da Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente,
Industria e Comércio;

§ 2u -<'::onsldcra-sc a contrafação, como ncccssldadc tcmporária dc cxccpclonal lntcrcssc
público, em razão do servidor, no momento para o cargo em tela, substituir
temporariamente o Secretario Mun1C1p<11 da Secretaria de Me1o Amb1etrte,
Indústria e Comércio;
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§ 30 -A atribl.~1Ção do contratado será aql~ela constante na Estrl!tl!ra Adm1n1strat1va
Municipa1, no cargo de Médico Veterinário.

Art. 20 -o (:ontrato dc quc sc trata csta Lcí scrá dc naturcza a<hnínístratíva., ficando
assegurado todos os direitos previstos no Regime Jurídico Municipal.

Arf. 30 -A remUIleração mensal do contratado será de

* 1 " -Com carga horária de 30 (trinta) horas semanais~

valor cquivalcntc ao Padrão X V, praticado no MUllÍcípio1 Médico V ctcrinário
de Manoel Viana.

§ 2') -Na remUlleração do ocupante do cargo previsto neste artigo" terá pai'cela única
de pagamento mensal, sendo vedado o acréscimo de qualquer gratificação, abono, premio,
ncm vcrba dc rcprcscntação.

Art. 40 -A rcfcrida contratação scrá por tcmpo dctcm1inado dc 180 dias., podcndo scr
proITog'ddo por iguál período, se persistir o ,já citado laudo Medico veterinário do
Secretario Gestor.

Art. 5" -A Contratação ~omente poderá ~er feita com ob~ervância da dotação orçamentária
cspccifica c mcdiantc prcvia autorização do Sccrctario Municipal dc Agropccuária
, Mcio Ambicntc, Industria c Comercio.

An. 6" -As ínfi'ações disciplinares atribuídas ao contratado nos tennos desta Lei, serão
apuradas mediante Sindicância e/ou inquérito administrativo, nos mo1des do
Regime Jurídico Único dos Servidores Mlll1Ícipais.

Art. 7" -O Contrato fírlnado dc acordo com csta Lci cxtinguir-sc-a, scm dircitos a
indenizações:

1 -pelo tennnlo do prazo contratuai;
II -por iniciativa do contratado; .
111 -pela msllficÍêncÍa de desempenho, confonne regulamento ou por concllisão de

ínqu6rito administrativo.

§ Iv -A extlnção do <..:ontrato, nos casos do 1nciso 11" será comunicada com
al1tecedência mínima de trinta dias~

Pi

'<
I



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

iTURA MUNIClrAL DE MANOEL

"UNIR PARA FO~TALECER"

VIANA

§ 20 -No caso de ext1nção do contrato, nos tem1OS dos 1nc1sos, T,TT e TTT, deste
artigo, o contrato não terá direito a qualquer indenização.

Art. 80 -O tcmpo dc scrviço prcstado cm virtudc da contratação nos tcrmos dcsta Lci scrá
contado para todos os efeitos.

Art. 90 -Fica revogada as disposições em contrário sendo que esta Lei etltrará em vigor lia
data de Sl.~a pl.~b11cação.

(jabinete do l>refeito Municipal em Manoel Viana, RS 7 de dezembro de 2002

/)

Registre-se e Publique-se
Em 17 de dezembro de 2002

Raj~~~~:: 

tisl.
Secretário de Governo
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Sr. Prcsídcntc.
Srs. Vereadores

Versa a presente justificativa, apresentar a V. Senhorias o l>rojeto de Lei, que
tClll por fIllalidadc suprir a falta dc unI scrvidor, quc tClll rclcvantc importfulcia no
desenvolvimento das atividades da Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio
Anlbiente, Itldústria e Comércio, alem de atender junto a Vigilfulcia SatlÍtát'ia. Tal
situação ocorreu em razão do Servidor Efetivo desta vaga assllilÚr temporariamente
como Secretario da já citada Secretaria, mIrante 1audo Médico do Secretario (Testor,
a tclllporária nolllcação ocorrcu cm viriudc do Scrvidor conhcccr os Projctos quc
estavam sendo desenvolvidos na referida Secretaria e para não criar prejuízo nem
ao Município c nClll a Municipalidadc cntão foi ncccssária tal dccisão.

Gostariamos que este Colendo Colegiado, entendesse o hord exposto e
aprovasse a bem do interesse Público o Projeto em tela. As atividades do município
não podem paI"ar, sob pena de prejuízos ao erário e esta contratação é indispensável
ao bom andamento do serviço PíIb1ico Municipa1 de Manoe1 Viana.

Na plcna ccrtcza do cntcndimcnto dcsta cgrégia Casa LCgiSlatiVa, rcitcro
votos dc cstíma c clcvada considcração.

Atenclosanlente

,/~


