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UNIR PARA FORTALECER'

Lei nu 804/2003
De 13 de janeiro de 2003

lonc Olartc Caminha, Prcfcita
Municipal de Manoel Viana
-RS
Faço saber, em disposto no
artigo 56 da T ,ei Orgânica
Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou c Eu
sanciono a prcscntc Lci.

"A1:JTORIZA A CONTRATACÃO
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
1N1ERESSE PÚLICO, EM CARÁTER
EMERGENClAL E DA OUTRAS
PROVIDÊCIAS" .

Ali. 

lu.- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo
excepciona1interesse pub1ico em caráter emergencia1. para os seguintes cargos:
01 (um) Contabi1ista" Padrão 14.

P~lrágrafo Único -o profissional supramencionado ira atuar na Secretaria Municipal da
Fazenda, em razão de. o proIissional aprovado no Concurso Publico realizado eUl
24 de novembro de 2002, não ter assumido e desistido de S\Ia vaga.

Art. 20 -Os requisitos exigidos para a contratação de servidores na fonna desta Lei bem
como suas atribuições são as consúmt.es do Regime Jurídico Mllllicipal Lei
072/1994 de 23 de maio de 1994.

Art. 30 -O Contrato de que se trata o al"t. 10 desta Lei, será de natureza administrativa,
ficando assegurados aos contratos os direitos previstos no art. 80 da I,ei 072/94
(RJU) e Seh'11intes.

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 -Servira para cobert11ra das respectivas despesas, a classificação orçamentária da
Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 60 -Esta Lci cntra crn vigor na data dc sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipa1 em Manoe1 Viana, RS, 13 de janeiro de 2003
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Registre-se e Publique-se
Em 13 de janeiro de 2003

M':! r

Raul alen 'orrea Batista
Secretário de Governo
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Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

o presente Projeto de Lei teul a lÍIlalidade de suprir a vaga na Secretana
Mlln1C1pal da Fazenda, llma vez que o class111cado no concurso púb11co para
provimento do referido cargo de Contador desistiu de aSSWllir a vaga. Este Projeto é
de excepcional interesse público, pois como houve apenas um classificado e este
cncill11il1l1ou sua dcsistência, c o Contadol- quc cstava contratado tcvc scu contrato
findo, a Pret"eiturd Municipal ficou sem profissional para esta área, o que não é
possível, pois o Poder Executivo necessita deste profissional para atuar na referida
Secretaria.

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

Atcnclosamcnb
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