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TURA MUNICIPAL DE MANOEL

"UNIR PARA FORTALECER"

VIANA

Lei n° 805/2003
De 13 de janeiro de 2003

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana
-RS

}i'aço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Eu
sanciono a presente Lei.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÁO
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Art.li. 

-É a Prefeita Mwlicipal autorizada a contratar, pejo prazo de 180 dias, em ra7.ão de
excepcionaJ interesse pílblico, servidor em quantidade, ftmções e salários mensais a
seguir discriminados:

(t1 (um) Médico Veterinário Padrão 14.

Art. 2" -As especificações exigidas para a contratação do servidor na fonna desta Lei são as
.que constam no respectivo P1ano de CarreIra, para cargos de Igl.Ja1 denomInação.

Art. 3" -Os contratos de que trata o artigo 10 serão de nattlreza adrn1n1strativaj ficando
asscgurado ao contratado os dircitos prcvistos no Rcgimc Jurídico Único
Municipal -Lei n° 072, de 23 de Maio de 1994.

A rt 40 -A despesa decorrente desta I ,ej será atendjda por conta da dot~ção orçamentária da
Secretaria Municipal de A!,7fopecuária, Meio Ambiente, Indilstria e Comércio.

Art. 5" -Fica revogada a lei 797 de 7 de Dezembro de 2002

lTab1nete do Prete1to

Arf. 6" ~"E~t~ Lel~n:ar~ ~m ~~gO~ ~'l da~J Pllb~ClaçãO', .. ~m r:>tiaJot a oel Vlana, ,13 de _JaneIro de 2003
...( , .-

CAJ\"'f A

PREFEITA MIJNICIPAL

,C7'~

Regis~e e P",Wque-se
2003

Correa Batista
Secretário de Governo



ESTADO DO RIO GRANDE; DO SUL

TURA MUNICIPAL DE MANOEL

"UNIR PARA FORTALECER"

VIANA~~~!!!~~~m PREFE

.,~~I~~~~~~~

JlTSTIFIC \ TIV A

Sr. Presidente,
SISo Vereadores.

o presente Pro.jeto de Lei tem por finalidade, alterar e corri!:,rir al!:,Jtms
aspcctos lcgais, adcquando o rcfcrido Projcto a nova cstrutura administrativa. A
referida contratação é de suma importância e de excepcional interesse público,

Face a tais considerações, como já frisado, resta inevitável a contratação por
esta moda1idade, única fonna segtlra na continuidade das metas priorizadas pe1a
administração.

Dcmos plcna c total ccrtcza quc csta colcnda casa lcgislativa aprovará cm
regime de urgência o Projeto ora apresentado partindo do princípio do bom senso.

Convictos do entend1mento de Vossas Senhorias re1teramos votos de elevado
apí~VO

Atenciosamente,~
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I O NE~~~tEêAM lNHA
PRRFRITA MUNICIPAl,

1


