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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
""
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 802/2003
De 02 de janeiro de 2003

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.

"AUTORIZA A CONTRATACÃO
TEMPORARIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE
PUBLICO, EM CARÁTER
EMERGENCIAL E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS".

Art. 10 -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar tell1Porariamente, pelo
excepcional interesse publico em caráter emergencial, para os seguintes cargos:

01(mn) Gínecologísta;
Ol(mn) Assistente Social.

Parágrafo Único -Os profissionais supramencionados irão atuar na Secretaria Municipal
de Saúde e Assistência Social, em razão de não haver profissional aprovado no
Concurso Publico realizado em 24 de novembro de 2002;

Art. 20 -Os requisitos exigidos para a contratação de servidores na fonIla desta Lei bem
como suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Municipal -Lei
072/1994, de 23 de maio de 1994.

Art. 30 -Os Contratos de que se trata o art. 10 desta Lei, serão de natureza administrativa,
ficando assegurado aos contratos os direitos previstos no art. 80 da Lei 072/94
(RJU) e seguintes:

Art. 40 -O prazo de vigência da presente contratação será de 180 (cento e OItenta) dIas a
contar da data de sua publicação.
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Art. 50 -Servirá para cobertura das respectivas despesas, a classificação orçamentária da
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

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

Registre-se e Publique-se
Em 02 de janeiro de 2003.
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JUSTIFICATIVA

Sr o Presidente,
Srso Vereadores

o presente Projeto de Lei tem a finalidade de suprir as vagas na Secretaria
Municipal de Saúde e Assistência Social, uma vez que o classificado no concurso
público para provimento dos referidos cargos de Assistência Social e Ginecologista
os quais não houveram aprovados, e em decorrência de que a Saúde Pública é de
excepcional interesse Publico, encaminhamos imediatamente o referido Projeto de
Lei para que esta casa, tratando desta matéria, aprove em Regime de urgência, uma
vez que pós o já citado concurso não poderá mais tarde existir contratos.

Na certeza de vossas apreciações, despeso-me reiterando votos de estima e
distinta consideração.

AtencIosamente
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