
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

Lei n° 812/2003
De 03 de fevereiro 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 contratação temporária de
excepcional interesse público em
função da adesão do Município ao
Programa de Saúde da Família -PSF,
e dá outras providências".

Art. 10 -Fica o Prefeito Municipal autorizado a contratar, pelo prazo de 180 dias, em razão
de excepcional interesse público decorrente da adesão do -Município ao Programa
da Saúde da Família -PSF, servidores em quantidade, funções e vencimento
mensal a seguir discriminado:

Quantidade r'unção VenCImento Mensal

02 Auxiliar de Enfermagem &$ 52U,UU

Art. 2u -Os requIsitos exIgidos para contratação de Servidores, na forma desta Lei, são os
que constam do respectivo Plano de Carreira dos Servidores -Lei n° 793, de 17 de
Dezembro de 2003;

Art. jU -Os contratos de que trata o art. I v serão de natureza adminIstratIva, ficando

assegurados aos contratados os direitos previstQs no Regime Jurídico Municipal-
Lei 072 de 23 de Maio de 1994;

Art. 4 -As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta das dotações

orçamentárias específicas~
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Art. 5°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 03 de fevereiro de 2003
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PREFEITO EM EXERCICIO

Registre-se e Publique-se
Em 03 de fevereiro de 2003
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JUSTIFICA TIV A

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

Tem por finalidade o presente Projeto de Lei, contratar os respectivos
profissionais para atender em caráter temporário e de excepcional interesse público as
localidades da Barragem do ltú e Lageado, além de reforçar as equipes da cidade. Não é
novidade para ninguém que, as demandas para o atendimento de saúde só tende crescer, a
menos que se faça um trabalho preventivo, como já vem acontecendo com o Programa da
Saúde da Família -PSF, portanto não nos resta dúvida da sensibilidade destes digníssimos
vereadores em aprovar o referido Projeto de Lei, como já cita nossa Constituição Federal,
"Saúde é um direito de todos e um dever do Estado".

Na plena certe~ do entendimento deste colendo colegiado, despeço-me reiterando
votos de distinta consideração e elevado apreço.

AtencIosamente,"7
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