
Lei n° 891/2003
De 21 de outubro 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.

"DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARllGO 40 E 50
DA LEI 887, DE 30 DE SETEMBRO DE 2003 E
CRIA PARÁGRAFOS 12,22 E J2, NO ARllGO,
s2, DO MESMO DIPLOMA LEGAL E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS".

Art. 

10 -O art. 40 da Lei 887, de 30 de setembro de 2003, passará a ter a seguinte redação

"Art 40 -Os requisitos exigidos para as contratações de Servidores e Pessoal contratado na
ronDa desta Lei, serão os constantes dos artigos~, 80, 252 e 253, da Lei 072 de 23 de maio
de 1994 -RJU'.

Art. 20 -O art. 50 da Lei 887, de 30 de setembro de 2003, passará a ter a seguinte redação

"Art. 5°- Os contratos de que trata o art. 10 desta Lei serão de natureza administrativa e
ficam regrados da seguinte fonna":

§ 10 -Os requisitos exigidos para as contratações dos Servidores Operários, regime de tra-
balho 40 horas, padrão 01, classe A, são os constantes do art. 9°, incisos I ao IV da Lei 072,
de 23 de maio de 1994 -RJU;

§ 20 -As atribuições dos contratados na fornla do parágrafo anterior serão as previstas na
descrição analítica das especificações dos respectivos cargos na fornla da Lei 760, de 27 de
agosto de 2002;

§ 30 -As contratações dos profissionais de Saúde -PSF, previstos no art. I!! desta Lei, esta-
rão regidos pelos arts. 252 e 253, da Lei 072, de 23 de maio de 1994 -RJU~

Art. 30 -Esta Lei entrará em vigor na data de sua Publicação, com seus efeitos retroativos a
Publicação da Lei 887, de 30 de Setembro de 2003".

Gabinete do Prefeito M anoel Viana, RS, 21 outubro de 2003

PREFEIT A MUNICIPAL
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

roSTIFICAllVA

Sra Presidente,
Sr. Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por finalidade adequar a Lei em tela, regulando este
diploma legal, na forma do elenco de contas, elaborado pelo TCE, e ainda definindo de for-
ma mais clara e precisa dentro dos moldes da Lei 072, de 23 de maio de 1994. O que nos
leva a propor estas alterações é a preocupação de cumprir fielmente o princípio da legalida-
de. Temos plena certeza que os Nobres Vereadores entenderão tal preocupação e aprovarão
o referido Projeto de Lei, que é de relevante importância para a adequação no contexto jurí-
dico.

Diante deste fato, encaminhamos o referido Projeto de Lei para apreciação e aprova-
ção dos Nobres Vereadores.

Atenciosamente,

PREFEITA MUNICIPAL


