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Lei n° 868/2003
De 12 de agosto 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.

II AUTORIZA A CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIO-
NAL INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER EMERGENCIAL E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Art. 10 -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelc
excepcional interesse público os seguintes cargos:

PADRÃo

06
01
2A
2A
2A
15

CARGO QUANTIDADE V ALOR BRUTO
Contador 01 R$ 1.535,90
Motoristas 02-
Serventes 03-
Professores para a área de Ciências 02 -
Professores para a área de Estudos Sociais 02 -
Professor para a área de Língua Portuguesa 01 -
Médico Clínico Geral 01-

Art. 

2°- As contratações suprarnencionadas serão pelo seguinte período:

1- 01(um) profissional contador com curso superior, regime 40 horas, pelo prazo de 180
dias a contar de 12 de agosto de 2003;

li -02 (dois) motoristas, Padrão 06, regime 40 horas, pelo período de 120 dias a contar

de 01 de setembro de 2003 ;
m -03 (três) serventes, Padrão 01, regime 40 horas, pelo período de 120 dias a contar

de 01 de setembro de 2003;
IV -01 (um) profissional ligado à área de Ciências, regime 20 horas, pelo período de

120 dias a contar de 01 de setembro de 2003;
V-01 (um) profissional ligado à área de Ciências, regime 20 horas, pelo período de 120

dias a contar de 02 de setembro de 2003;
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VI -02 ( dois) profissionais ligados à área de Estudos Sociais, regime 20 horas, pelo
período de 120 dias a contar de 01 de setembro de 2003;

VII -01 (um) profissional ligado à área de Português será contratado pelo período de
140 dias, regime 20 horas a contar de 12 de agosto de 2003;

Vill- 01 (um) profissional médico ligado à área da saúde, regime 20 horas, pelo prazo de
180 dias a contar.

Art. 30- Servirá para cobertura das respectivas despesas, dos contratos supramenciona-
dos as classificações orçamentárias da Secretaria Municipal da Fazenda, Secretaria Mu-
nicipal da Educação, Turismo, Cultura e Desporto e Secretaria Municipal da Saúde e
Assistência Social.

Art. 40 -Os requisitos exigidos para as contratações de servidores na fora desta Lei,
bem como, suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Único Municipal- Lei
072 de 23 de maio de 1994.

Art. 5°- Os contratos de que trata o artigo 10 e seguintes do referido Projeto de Lei, serão
de natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados os direitos e deveres pre-
vistos na Lei 072/94 (RJU).

Arto 6°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Viana, RS, 12 de agosto de 2003.

PREFEITA MUNICIPAL
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BatistaRaú
Set-/retário de Governo
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JUSTIFICA TIV A

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

Apraz-me muito cumprimentá-Io por meio deste expediente, ao mesmo
tempo em que apresento a justificativa do referido Projeto de Lei, com todos os
fundamentos legais. Quanto às contratações mencionadas nos incisos I ao VI do
artigo 20 do presente Projeto de Lei trata-se de renovações de contratos com justi-
ficativas explicitas na Lei 816 de 27 de fevereiro de 2003 e quanto ao inciso VII
do artigo 20 do já citado Projeto de Lei é em decorrência da servidora detentora
da função ora mencionada pedir exoneração em razão de Concurso Público Esta-
dual e quanto ao inciso vrn do artigo 20 do mesmo Projeto de Lei é para suprir a
necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, em decorrência do grande aumen-
to da demanda da referida Secretaria e em razão de no concurso público munici-
pal não ter candidato aprovado para suprir a mencionada vaga. Tratando-se de
uma matéria pouca complexa, mais especificamente por ser uma renovação de
contratos e contratação de funções previstas na Estrutura Administrativa pedimos
a esta colenda casa legislativa que aprovem o Projeto de Lei em tela em Regime
de Urgência, pois as atividades funcionais da administração não poderão serem
cessadas, lembramos ainda os Nobres Vereadores que um novo concurso público
faz parte das projeções desta administração, estamos apenas definindo dotações

orçamentárias.
Diante do ora explicitado, esperamos o entendimento destes doutos verea-

dores, na apreciação e aprovação do já citado Projeto de Lei.
Atenciosamente,

IONE OtMI~ i::àt-"úl~~
PREFEIT A MUNICIPAL
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