
Lei n° 816/2003
De 27 de fevereiro de 2003

IoDe Olarte Caminha, Prefeita
' M " I dM IV "

UDIClpa e aDoe laua-

RS.
Faço saber, em disposto no

\~, 56 d Le' O " , aI ügo a I rganlca

MuD,ic:ipal., que a Câmara
Munícipal aprovou e Eu
sanciono a presente Lei,

ffAUT'ORIZA A CONTRATACÃO
TEMPORÁRIA DE EXCEPQONAL
INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER EMERGÊNCIAL E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Art. lu -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo
excepcional interesse público os seguintes cargos:
(03) três Professores para área. de Estudos Sociais -Padrão 2A
(02) dois Professores para área de Ciências -:Padrão 2A
(03) Serventes, padrão O]
(02) Motoristas, padrão 06 '

Ali.2Q -As contratações supramencionadas serão pelo seguinte período:

I -02 (dois) profissj,onais ligados ti área de Estudos SociaÍs serão contratados pelo período
de 180 (cento e oitenta) dias;

li -01 (um) profissional ligado à área de Estudos Sociais, será contratado pelo período de
90 (noventa) dias;

li -01. (um) profissional ligado á área de Ciências será contratado peJo período de 180
(cento e oitenta) días~

IV -OI (um) profissional ligado à área de ciências será contratado pelo periodo de 90

(noventa) dias;
VI -03 (três) serventes, Padrão 01., serão contratados pelo período de 1.80 (cento e oitenta)

dias;

~
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V11 -02 (dois) motoristas, Padrão 06, serão contratados pelo periodo de 180 dias;

~

-Os profissionais supramencionados irão atuar na Secretaria Municipal da
Educação em razão de estarem faltando profissionais nestas áreas, conforme
justificativa anexa a presente lei. lI.

Art~ J.!t

An. 40 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 27 de Fevereiro de 2003
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I.ONE OIYARTE CAMINHA
PR.EFEITA MUNICIPAl...
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Apraz-me muito cumprimentá~to por meio deste expediente., ao mesmo
t.ernpo em que apresento a justificatíva do referido Projetp de Lei., com todos os
fundamentos legais.

Qlwnto às contrafações mencionadas no art. P., íncisos I e .lI do referido
projeto de l.eí., faz~se necessário pela seguinte razão: (02) d.ois dos profissionais que
atuavam na área de Estudos Sócias, em decorrência de aprovação em Concurso
Ptlblico Estadual pediram suas exonerações e o outro profissional é em decorrência
de concessão de LP, uma vez que o mesmo já tem díreito adquirido. Quanto aos
incísos nt e IV do an. Supracitados., serão pela seguinte razão: 01 (um) profissional
ligado à área de Ciências será pelo prazo de 180 (cento e oítenta) días, em
decorrência de não haver aprovados no último concurso público e o outro
profissional solicitado na mesma área é em decorrência da cedência de LP ao que
efetivamente estaria atuando, lembrando que as LP (Licença Prêmio) concedidas
são direitos adquiridos. portanto não restando outra alternativa além da contratação.
Quanto às contratações previstas no inciso VI, do já citado artigo, serão em
decorrência dos profissionais que efetivamente deve;riam estar atuando na área.
encontram-se em licença saúde, e como já se deu início ao ,ano letivo, não nos resta
outra alternativa a não ser a rontratação. Quanto ao inc~ó VII do mesmo arf., é em
decorrência dos titulares das vagas estarem atuando em outras funções como, por
exemplo: uma vaga decorre do detentor da mesma estar atuando como Secretário de
Obras: e Serviços Públicos e a outra vaga é em razão do detentor da mesma estar
atuando como Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, sendo
que a legislação garante este direito ao mesmo.

Na certeza de VOS5<1S aprecÍaçjes. despeso-me reiterando votos de estima e
distinta consideração.

PREFE.JTA MUNICIPAL
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