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Lei n° 880/2003
De 09 de setembro 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.

"DÁ NOVA REDAÇÃO AOS ARllGOS 1°,
CARGO DE MÉDICO CLINICO GERAL,
2°, INCISO VIU, ARllGO 4° E 5° DA LEI
868, DE 12 DE AGOSTO DE 2003".

Art. 10 -O art. 10 da Lei 868, de 12 de agosto de 2003 passará a ter a seguinte redação,
mais especificamente no cargo de Médico Clínico Geral:

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

PADRÃoQUANTIDADE VALOR BRUTOCARGO

R$ 2.600,00Médico Clínico Geral 01

Art. 20 -O inciso vrn , do artigo 20 da Lei 868, de 12 de agosto de 2003, passará a ter a

seguinte redação:

Art. 20 -

I fi , m IV- V , VI , Vll vm -um profissional médico ligado à área da saúde, Regime 33 horas, pelo prazo de 180

dias, a contar de 12 de agosto de 2003.

t
Art. 30 -O artigo 40 da Lei 868, de 12 de agosto de 2003, passará a ter a seguinte redação:
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Art. 40 -Os requisitos exigidos para as contratações de servidores na forma desta Lei, bem
como" suas atribuições são as constantes dos artigos 252 e 253, bem como seus incisos e
parágrafos da Lei 072, de 23 de maio de 1994- RJU.

Art. 40 -O artigo 50 da Lei 868, de 12 de agosto de 2003, passará a ter a seguinte redação

Art. 50 -Os contratos de que tratam o art. 10 e seguintes do referido Projeto de Lei serão de
natureza administrativa, ficando assegurado aos contratados os direitos previstos no art. 80
da Lei 072, de 23 de maio de 1994- RJU.

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

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 09 setembro de 2003
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PREFEITA MUNICIPAL

Riu. ~ntl"" ~rrêa Batista
Secr~tá;i~ de Governo
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Sra Presidente.
Srs. Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por finalidade a adequação legal, uma vez que foi feito
um minucioso estudo e detectamos a necessidade de adequar a Lei que rege as contratações
temporárias de excepcional interesse público. Quanto à contratação do Médico, tem um ca-
ráter muito especial que justifica o valor a maior pretendido a pagar ao profissional que por
ventura venha firmar contrato com essa municipalidade, tal situação decorre do número a
mais de horas que o mesmo irá trabalhar, bem como o atendimento as comunidades do inte-
rior, necessitando para tanto o deslocamento do mesmo até as comunidades rurais. Quanto
às adequações legais decorrem que da forma inicial encontava-se um tanto genérica abran-
gendo na integralidade o Regime dos Servidores Únicos e tratando-se de contratos temporá-
rios e excepcionais a algumas restrições, o que ora passa a ser corrigida.

Diante do exposto, pedimos a esta colenda Casa Legislativa uma especial atenção na
matéria apresentada e por não haver maior complexidade, pedimos a aprovação em regime
de urgência, do referido direito legal.

Sendo o que tínhamos para o momento, reitero votos de distinta consideração.

Atenciosamente,

~


