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Lei n° 841/2003
De 28 de Maio de 2003

Ione Olarte Caminha, Prefeita
Municipal de Manoel Viana -
RS.
Faço saber, em disposto no ar-
tigo 56 da Lei Orgânica Muni-
cipal, que a Câmara Municipal
aprovou e Eu sanciono a pre-
sente Lei.

"AUTORIZA A CONTRATA-
çÃO TEMPORARIA DE EX-
CEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO, EM CARÁTER EMER-
GENCIAL E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS ."

Art. 1°-Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo ex-
cepciona1 interesse púb1ico os seguintes cargos:

a) 01 (um) Professor para a área de Ciências- Padrão 2 a

b) 01 (um) Ginecologista.
c) 01 (um) Assistente Social.
d) 01 (um) Operador de Máquina

§ 1°- Os profissionais supramencionados nos itens "a", "b" e "c", trata-se de renovação de
contrato, confonne ato pennjssjvo constante das Lejs 802 de 02 de janejro de 2003 e 812 de
03 de fevereiro de 2003 ~

§ 2°- As renovações contratuais citadas no parágrafo anterior, decorre da não realização de
um novo Concurso Público;

§ 3°- O profissional citado no "Art. 1°, b", receberá o valor de R$ 1470,00 (um mil quatro-
centos e setenta reais), em razão de ser inserido além das suas atividades normais, as seguin-
tes atividades:

a) Realizará as ecografias necessárias dentro da sua área;
b) Realizará colposcopia.
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§ 4°- As contratações previstas nos itens "b" e "c', do art. 1°, serão pelo período de 180
(cento e oitenta) dias, a contar de 03 de julho de 2003, e os referidos profissionais estarão
vinculados à Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social;

§5°- A contratação prevista no item "a" do art. 10 será por 180 (cento e oitenta) dias, a contar
de 28 de Agosto de 2003, e o referido profissional estará vinculado à Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Desporto;

§ 6°. A contratação prevista no item "d", do art. 1°, será por 60 (sessenta) dias, a contar da
sanção da presente Lei, e o profissional estará vinculado à Secretaria Municipal de Agrope-
cuária, Industria, Comércio e Meio Ambiente;

§ 70- Todas as contratações supramencionadas, exceto a prevista no item "b" do art. 1 °,
seguirão os padrões detenIlinados nas Leis 760, de 27 de Agosto de 2002 e Lei 734, de 06
de Junho de 2002.

Arto 2°- Os requisitos exigidos para contratação de Servidores na fonna desta Lei bem como
suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Municipa1- Lei 072 de 23 de Maio de
1994.

Art. 3°- Os contratos de que trata o art. 10 e seguintes, do referido Projeto de Lei, serão de
natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados os direitos previstos no
art. da Lei 072/94 (RJU) e seguintes.

Art. 4°- Servirá para cobertura das respectivas despesas, as classificações orçamentárias das
Secretarias Municipais supracitadas.

Art. 5°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito

Yiana, 

RS, 28 de Maio de 2003
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JUSllFICATIVA

Sra. Presidente,
Srs. Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei, renovar os contratos que terão suas vigências finda-
das nos meses seguintes, fazendo alguns ajustes, além de propor contratação temporária, por
60 (sessenta) dias, para um Operador de Máquinas, que irá atuar na Secretaria Municipal de
Agropecuária, Industria, Comercio e meio ambiente, durante os plantios que estão aconte-
cendo. Portanto, tratando-se de um serviço essencial e por ser de excepcional interesse pú-
blico pedimos aprovação do referido Projeto em regime de urgência.

Encaminhamos todas as renovações contratuais juntas a este Projeto mesmo as que
vencerão nos próximos meses, em razão de não formarmos uma co1etânea de Leis, ze1ando
com isto pelo princípio da razoabilidade e economicidade.

Diante do exposto podemos de imediato verificar que além do Operador de Máqui-
nas, os demais serviços não poderão ser interrompidos até que se realize um novo Concurso
Público, sendo que esta demanda só poderá acontecer a partir do 20 Semestre, após ajustes
orçamentários.

Atenciosamente,

IONE~~ ~INHA
PREFEIT A MUNI CIP AL
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