
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 896/2003
De 21 de outubro de 2003

Ione Olarte Caminha, Pre-
feita Municipal de Manoel
Viana -RS.
Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Eu
sanciono a presente Lei.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER
A NECESSmADE TEMPORÁRIA DE EXCEP-
CIONAL INTERESSE PÚBLICO E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Art. 10 -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo
excepcional interesse público os seguintes cargos em quantidade, padrão e classe, con-
forme tabela abaixo: ~- .~~-

PADRAO t:L~~hCARGO QUANTIDADE

01
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01
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A
A

01
01
01
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m-

Servente
Servente
Zelador

Art. 20- As contratações suprarnencionadas serão pelo seguinte período:

1-01 (um) servente, Padrão 01, classe A, regime 40 horas, pelo período de 60 dias a
contar da sanção da presente Lei.;

fi -01 (um) servente, Padrão 01, classe A regime 40 horas, pelo período de 120 dias, a
contar da sanção da presente Lei;

m -01 (um) zelador, Padrão 01, classe A, regime 40 horas, pelo período de 120 dias a
contar da sanção da presente Lei.

Art. 30- Servirá para cobertura das respectivas despesas, dos contratos suprarnenciona-
dos as classificações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação, Turismo, Cul-
tura e Desporto e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Art. 40 -Os requisitos exigidos para as contratações de servidores na rOnDa desta Lei,
são as constantes do art. 9°, incisos I ao IV da Lei 072 de 23 de maio de 1994 -RJU.

Art. 5°- As atribuições dos contratados são as prevista na descrição analítica das especI-
ficações dos respectivos cargos na ronDa da Lei 760, de 27 de agosto de 2002.
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Art. 6°- Os contratos de que trata o artigo 10 do referido Projeto de Lei, serão de natureza
administrativa" ficando assegurado aos contratados os direitos constantes do art. 80, daLei 072 de 23 de maio de 1994. .

Art. 7°- As contratações supracitadas serão por força do dispositivo legal constante do
inciso llI, art. 253, da Lei 072, de 23 de maio de 1994.

Art. 80- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete,' ,.". :." Viana, RS, 21 de outubro de 2003.

J
fONE OLARTE CAMINHA

PREFEITA MUNICIPAL
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JUSTIFlCAnvA

Sra. Presidente,
Srs. Vereadores

Excelentíssima Senhora Presidente é com satisfação que
cumprimentamos Vossa Excelência, bem como os demais Vereadores, ao mesmo tempo
em que apresentamos o Projeto de Lei de contratação temporária de excepcional interes-
se público, nos moldes da Lei 072, de 23 de maio de 1994, conjugado ao art. 37 da Carta
Magna, para suprir a excepcionalidade, diante da concessão de Licença Saúde e Licença
Prêmio, direito estes ressalvados e garantidos pelos diplomas legais supramencionados.

Diante do explicitado, esperamos que esta egrégia casa
legislativa analise a matéria em tela, com base nas fundamentações legais apresentada,
apreciando e aprovando o Projeto de Lei em epígrafe.

Na certeza do entendimento destes doutos Vereadores,
subscrevo o presente expediente, reiterando votos de elevado apreço.

Atenciosamente,

~~


