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ITURA MUNICIPAL DE MANOEL

"UNIR PARA FORTALECER"

VIANA

Lei n° 849/2003
De 09 de Julho 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 O MUNICÍPIO DE MANOEL
VIANA A REALIZAR CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINA-
DO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚ-
BLICO EM FUNÇÃO DA ADESÃO DO MU-
NICÍPIO AO PROGRAMA DE EPmEMIO-
LOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS."

Art. 1°- Fica a Prefeita Municipal de Manoel Viana autorizada a contratar pelo prazo de 180
dias, a contar de14 de julho de 2003, em razão de excepcional interesse público, servidores
em quantidade, funções e salários mensais discriminados.

Remuneração Mensal
R$ 280,00

Quantidade
03

Função
Agente Comunitário

de Saúde

Art. 20 -As especificações exigidas para a contratação de Servidores na forma desta Lei são
as que constam das respectivas resoluções reguladoras do Cargo.

Art. 30 -Os Contratos de que se trata o art. 10 serão de natureza administrativa, ficando
assegurado aos contratados os direitos previstos no Regime Jurídico Único -Lei 072/93,
com jornada de trabalho não superior a oito horas (8 h) diárias, ou seja, quarenta horas (40
h) semanais vinculados ao Regime Estatutário.
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Art. 40 -As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta da Dotação Orçamentá-
ria da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Art. 50 -Esta Lei Entrará em vigor na data de sua publicação.

Viana em 09 de Julho de 2003.

PREFEIT A MUNICIPAL

Raul \Valentim Corrêa Batista
Secretário de Governo
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JUSTIFICA TIV A

Sm Presidente,
Srs Vereadores:

o presente Projeto de Lei tem por finalidade dar continuidade ao Programa de Epi-
demiologia e Controle de Doenças, sendo este um Programa a distrito a vontade política do
Governo Federal, o que nos leva a usar esta prerrogativa de contratos temporários de excep-
cional interesse público, não podendo para tanto efetuar uma efetivação nos moldes do art.
37 da CF, porque uma vez acabando o Programa não terá razão para manter este quadro de
pessoal, alem do mais o município faz parte da CERTlFICAÇÃO TIPO m, conforme os
anexos a presente Lei. Seria demais salutar a compreensão destes doutos vereadores na a-
preciação e aprovação o mais urgente possível deste referido Projeto de Lei, pelo próprio
fator de continuidade de um programa.

Diante do exposto temos plena certeza que esta colenda Casa Legislativa, terá uma
atenção especial ao ora apresentado.

Estando as razões supramencionadas, reiteramos protestos de elevada consideração.
Atenciosamente,

PREFEIT A MUNICIPAL
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TERMO DE COMPROMISSO

a CertificaçãoI 
o combate ao

(dois) agentes
'-: quando o

o Município

o Município de Manoel Viana,'por '

Tipo 111, compromete-se em manter uma equipe de Agentes de
mosquito transmissor da Dengue (Aedes aegypti ,-- ~.'--

quando o Município for considerado não'
Município for consíderado infestado. Para o ,-
se compromete em manter 01 (um) agente de c~PQparaâ

Atenciosamente

Manoel Viana. 02 de jul~'o d~;2,QO2
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ANEXO 6 DA PORTARIA SES/RS n° .

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO MUNICIPAL COMA
EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE ~

, e

termos da
~ definidas

Declaro, para fins de Certificação à Gestão
Controle de Doenças, que o municipio de ManoeJ'1Viana',se
Resolução 130 CIB-RS e da Portaria 1399/15/12/1999, a
para este nível de gestão. ~~:'j

Para a realização das atribuições,;,o :municípid;::'.
)., .,' I "1 li ~vigilância em saúde capacitando-o a responder pela~:~"ações:J

compromisso de metas referente às mesmas dentro da:~ :;':';:
em anexo.

o sistema de
e assumindo
--'l integrada

míníma de
.-~" para o

à Internet,
-" para o

A estrutura do sistema de vigilância
profissionais, definida pelo porte do município,! ,,- ."

desenvolvimento das atividades e equipamento d~
A .,-,. "contratando um farmacêutico a partir do mes de novembro,

município adequar-se. '. ..; :::,:,.

o sistema de vigilância municipal manterá
operacional com os níveis regional e central do sistema de ,.:_:'
das ações sob sua responsabilidade.

técnica e
realização

II
ilI 
tI

Manoel Viana, 11 de Juri6o1d~t2o~e2';'
.I' ,

Mar? DeniS.' ':",i
:;G_G~~'I ,

Secr. de Saúde, Meio Amb. e Assistâ~cia

+.J

Sérgio Soares
Coordenador Regional de Sa~:g~~~;;~;:.~
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\ Teto da

o municípjo

daCIB-RS,
de

.ou ampliar

respo~sá.V.e1
-", inclusive

-deverá

i'

Declaro, para fins de habilitação ao'.~:'~recurso el
Epidemi%gia referente à intensificação da vig~ncía~da d1
de Manoel Viana se compromete, nos termos da Resolu~
baseada na Portaria 1399/MS/15/12/1999, que regulal
Descentralização da Epidemiolagia e Controle de .

equipe de vigilância ambiental da Secretaria Municipal dij
, Ipelo trabalho de campo de vigilância e controle do A~R.

através da contratação emergencial de agentes d~"campo.!'j::'
O número de agentes de saúde para"'a,!Jexecuçãq)

corresponder ao indicado na citada Reso/uçãp. ~,
O sistema de vigilância municipal.:' manterá I

"operacional com os níveis regional e centrar.:..do':sist~ma
realização das ações sob sua responsabilidade,'

~ técnica e

estaçip.at na
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