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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 901/2003
De 04 de novembro 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.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEM-
poRÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERES-
SE PÚBLICO, EM CARÁTER EMER-
GENCIAL POR TEMPO DETERMINADO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

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

PADRÃO
15

CLASSE
A

CARGO
Odontólogo

QUANTIDADE
01

Art 20 -Os requisitos exigidos para a contratação de Odontólogo
(Dentista), regime de trabalho 20 horas, padrão 15, 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. 30- O contrato de que trata o art. 10 desta Lei será de natureza
administrativa e ficará regrado da seguinte fornla:

§ 10 -As atribuições do CONTRATADO na fonna do art. }Q, 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;

§ 20- A contratação prevista no art. }O, será por 90 (noventa) dias, a contar da sanção
da presente Lei e o profissional estará vinculado à Secretaria de Saúde e Assistência Social.

Art. 4°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Viana, RS" 04 de novembro de 2003

~
Gabinete do Prefeito

IONE .CAMINHA
PREFEIT A MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

JUSTIFICAllVA

Sra. Presidente,
Srs. Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei, contratar um Odontólogo (Dentista) para atender a
necessidade da comunidade. Tal contratação decorre que a atual dentista recebeu o beneficio
da aposentadoria, até que se realize um novo Concurso Público teremos que nos socorrer
dessa prerrogativa legal que é a contratação temporária de excepcional interesse público.
Esta administração só recebeu o comunicado de tal concessão esta semana, razão esta que
não encaminhamos o presente Projeto de Lei com maior antecedência. Tratando-se de um
serviço essencial e de relevante importância à comunidade, é que pedimos aos Nobres Vere-
adores que aprovem o mesmo em REGIME DE URGÊNCIA, pois a comunidade não me-
rece esperar muito em razão das formalidades da Lei.

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

Atenciosamente,

PREFEITA MUNICIPAL
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