
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 892/2003
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 AOS ARTIGOS 12 E
22 DA LEI 880, DE 09 DE SETEMBRO DE
2003, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Art. 10 -O art. 10 da Lei 880, de 09 de setembro de 2003 pas-
sará a ter a seguinte redação:

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

PADRÃoQUANTIDADE VALOR BRUTOCARGO

R$ 3.750,0001Médico Clínico Geral

An. 20 -O inciso vm , do artigo 20 da Lei 880, de 09 de se-
tembro de 2003, passará a ter a seguinte redação:

Art. 20 1- : H fi IV V VI Vll , vm -um profissional médico ligado à área da saúde, Regime

40 horas, pelo prazo de 180 dias, a contar de 12 de agosto de 2003.

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

Viana, RS, 21 outubro de 2003.
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Gabinete do

PREFErl'A MUNI{;lPAL

Batista
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIA NA
"UNIR PARA FORTALECER"

JUSTIFICAllVA

Sra Presidente,
Srs. Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei, encaminhar proposta a esta colenda
Casa Legislativa, com a finalidade de ampliar a Carga Horária do Médico contratado que
atende nos Plantões e nos finais de semana, em virtude da alta quantidade das demandas,
bem como, da dificuldade de conseguir outros profissionais desta área que queiram vir para
o município. Desta forma dobrando a carga horária do médico que já está contratado, vamos
suprir uma necessidade que é de excepcional interesse público. Em razão das demandas de
consultas particulares serem muito baixa, profissional de outras cidades mostram não terem
muito interesse de vir atender no município, pois tem o deslocamento, entre outras despesas
que se somam nos custos. Desta forma, preocupados em fazer um bom atendimento, é que
pedimos aos Nobres Vereadores, que aprovem este Projeto de Lei o mais rápido possível,
dentro do que as normas desta Casa Legislativa permitir, pois estamos falando de Saúde
Pública, direito de todos e dever do Estado.

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

li

PREFEIT A MUNI CIP AL


