
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

Lei n° 913/2003
De 09 de dezembro de 2003

Ione Olarte Caminha,
Prefeita 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 CONTRA T AÇÃO TE:MPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER E:MERGENCIAL POR TEMPO
DETERMINADO E DÁ OUTRAS PROvmÊNCIAS ."

Art. 1'- -Fica o Poder EXecutivo Municipal
autorizado a contratar temporariamente. pelo excepcional interesse público o seguinte

cargo:

CARGO
01 (wn) Médico (a) ,Ginecologista

Art.. ~ -Os requisitos exigidos para a contratação do
(a) Profissional, regime de trabalho 20 horas, na fonna desta Lei, serão os constantes
dos arts. ~, incísos lao IV, 80, 252 e 253, da Lei 072 de 12 de julho de 1994 -RJU."

Parágrafo Único -O profissional citado no "AIt.
1°", desta Lei, receberão valor de R$ 1.600,00 (wnmil e seiscentos reais), em razão de
ser inserido além das suas atividades normais, os seguintes atendimentos:

a) Além dos atendimentos nos Plantões, o (a) Profissional contratado (a) fará
atendimento no interior do m1micípio, na semana e final de semana;

Art. 3"- -O contrato de que trata o aIt. 10 desta Lei
será de natureza amninistrativa e ficará regrado da seguinte fonna:

§ 10 -As an-ibuições dos CON1RATADOS na
ronDa do art.. 1 Q, da presente Lei, será as constantes da descrição analítica das
especificações do respectivo cargo na ronDa da Lei 760, de 27 de agosto de 2002;
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§ 20 -A contrafação supramencionad~ trata-se de
Contrato Administrativo de Excepcional Interesse Público sendo que o (a) profissional
atuará nos Plantões, nos finais de semana e no interior;

§ 30 -A contratação prevista no ali. 1°, será por 180
(cento e oitenta) dias, a contar da sanção da presente Lei, e o (a) profissional estará
vinculado (a) à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. ,

Ârt. 4"" -Fica revogado a alínea "b", do an. r.Q, da
Lei 841, de 28 de maio de 2003

Art. ~ -Esta Lei entrará em vigor na data de sua

pui?licação.

Gabinete da Prefeita Municipal em Manoel Viana, RS. 09 de dezembro de 2003
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

Pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei que tem por
finalidade a coDtratação de um (a) médico (a) para atender as neces.sidades dos Plantões.
bem como o atendimento no interior do município. Não precisamos nem argumentar
muito da grande necessidade que este profissional irá suprir. considerando o grande
número de famílias que residem no interior e dos inúmeros casos que temos durante os
Plantões.

Diante do que ora explicitamos contamos com a
colaboração desta egrégia Casa Legislativa, na aprovação deste Projeto, em Regime de
Urgência pois em b"atando-se de Saúde Pública, nunca podemos esperar muito.

Sendo o que tínhamos para () momento, reiteramos votos de
estima. e elevado apreço,

.I v.; ~ Q,
IONE OLARTE CA.MINHA

PREFEITA MUNICIPAL

vJ


