
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 900/2003
De 04 de novembro 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.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER EMERGENCIAL POR TEMPO DE-
TERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .."

Art. 1°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar
temporariamente, pelo excepcional interesse público o seguinte cargo:

PADRÃo
08

QUANTIDADE
01

CLASSE
A

CARGO
Operador de Máquina

Art 20 -Os requisitos exigidos para a contratação de Servidor Ope-
rador de Máquinas, regime de trabalho 40 horas, padrão 08, classe A, na forma desta Lei,
serão os constantes dos art. ~, incisos I ao IV, 80,252 e 253, da Lei 072 de 12 de julho de
1994 -RJU."

Art. 3°- O contrato de que trata o art. 10 desta Lei será de natureza
administrativa e ficará regrado da seguinte forma:

§ 10 -As atribuições do CONTRATADO na forma do art. 12, da presente Lei, será as
constantes da descrição analítica das especificações do respectivo cargo na forma da Lei
760, de 27 de agosto de 2002;

§ 2°- O profissional supramencionado, trata-se de renovação de contrato, conforme ato
permissivo constante da Lei 857 de 16 de julho de 2003;

§ 3°- A contratação prevista no art. 1°, será por 90 (noventa) dias, a contar da sanção
da presente Lei e o profissional estará vinculado à Secretaria Municipal de Agropecuária,
Meio Ambiente, Indústria e Comércio.

Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito MUniciPal~oel Viana, RS, 04 de novembro de 2003.

L ~ .
IONE TE CAMINHA

PREFEIT A MUNICIPAL

Batista
Secrétário de Governo



~~II~~~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIA NA
"UNIR PARA FORTALECER"

JUSTIFICATIVA

Sra. Presidente.,
Srs. Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei, renovar o contrato retro- citado que terá sua vigência
findada no mês em curso. Tal contratação decorre da grande demanda de trabalhos na área
rural, pois já se encontra em pleno plantio a soja'na forma de plantio direto. Em se tratando
de atividade que tem periodo certo para ocorrer, não devemos interromper o referido plantio,
além de aproveitar os dias que não ocorre chuvas, diante destas emergências o quadro de
pessoal, mais especificamente o de Operador de Máquinas, torna-se insuficiente, As deman-
das nesta área têm sido constante cabendo até a efetivação de mais um operador de máqui-
nas, mas como deveremos mexer na Estrutura Administrativa para poder realizar um novo
Concurso Público, a partir de janeiro, esta é a razão pela qual estamos protelando esta alte-
ração, conduzindo esta situação emergencial através de Contrato Administrativo Temporário
e de Excepcional Interesse público.

Diante do ora exposto pedimos aos Nobres Vereadores uma especial atenção na análise
e aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

PREFEIT A MUNICIPAL


