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Lei n° 857/2003
De 16 de Julho de 2003

fone 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 CONTRA-
T AÇÃO TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE
PÚBLICO, EM CARÁTER
EMERGENCIAL E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS ."

Art. 10- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo
excepcional interesse público o seguinte cargo:

a) 01 (um) Operador de Máquina

§ 1°- O profissional supramencionado no item "a", trata-se de renovação de contrato,
conforme ato permissivo constante da Lei 841 de 28 de maio de 2003;

§ 2°- A contratação prevista no item "a", do art. 1 °, será por 90 (noventa) dias, a contar
do dia 29 de julho de 2003, e o profissional estará vinculado à Secretaria Municipal de
Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio;

Art. 20- Os requisitos exigidos para contratação de Servidor na forma desta Lei bem co-
mo suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Municipal- Lei 072 de 23 de
Maio de 1994.

Art. 3°- O contrato de que trata o art. 10 e seguintes, do referido Projeto de Lei, serão de
natureza administrativa, ficando assegurado ao contratado os direitos previstos na Lei.
072/94 (RJU) e seguintes.

Art. 4U- Servirá para cobertura das respectivas despesas, a classificação orçamentária da
Secretaria Municipal de Agropecuária, Meio Ambiente, Indústria e Comércio.
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Art. 5°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 16 de Julho de 2003.

",,-t~~~~ S ~ L__-
CARLOS PIO W ALLAU VESSOZI

RESPONSÁVEL PELO EXPEDIENTE
CONFORME PORTARIA N° 414/2003

tista
ecre no e overno
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JUSTIFICA TIV A

Sra. Presidente,
Srs. Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei, renovar o contrato retro- citado que terá sua vi-
gência findada no mês em curso, conforme o aumento da demanda na Secretaria em tela
da-se a necessidade de contratação por mais 90 (noventa) dias, a razão pela qual aconte-
ce a referida contratação é que tem sido necessidades temporárias, a já visto que, não
devemos efetivar mais um servidor da área, razão esta que se tomaria uma despesa fixa.
Tal decisão da administração pública municipal visa o atendimento mais eficaz aos nos-
sos produtores rurais, pois são essas umas das fontes de receita no Município, além de
estarmos zelando pelo Princípio Constitucional da Economicidade, Razoabilidade e Efi-
ciência.

Diante do ora exposto pedimos aos Nobres Vereadores uma especial atenção e con-
siderandó o ~cesso desta casa, pedimos apreciação e aprovação em Regime de urgên-
cia.

Atenciosamente,

""/~~;:- c.S ~ ~-
CARLOS PIO W ALLAU VESSOZI

RESPONSÁ VEL PELO EXPEDIENTE
CONFORME PORTARIA N° 414 /2003,.-."
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