
~~!I~~~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 918/2003
De 16 de dezembro 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 TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER EMERGENCIAL POR TEMPO DE-
TERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

An. I!! -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
contratar temporariamente, pelo excepcional interesse público o seguinte cargo:

PADRÃo
05

CARGO
Telefonista

QUANTillADE
02

CLASSE
A

Art. 2! -Os requisitos exigidos para a contratação de Servido-
res Telefonista, regime de trabalho 30 horas, padrão 05, 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. J2 -Os contratos de que trata o art. 10 desta Lei será de
natureza administrativa e ficará regrado da seguinte forma:

§ 10 -As atribuições dos CONTRATADOS na forma
do art. 1 Q, da presente Lei, serão as constantes da descrição analítica das especificações do
respectivo cargo na forma da Lei 760, de 27 de agosto de 2002;

§ 20 -As contratações supramencionadas, trata-se de
Contrato Administrativo de Excepcional Interesse Público.

§ 30 -As contratações previstas no art. 1 °, serão por 30
(trinta e ) dias, a contar de 10 de janeiro de 2004, e os profissionais estarão vinculados à Se-
cretaria de Governo e Planejamento.

An. 4!! -Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação
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JUSTIFICATIVA

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

Pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei que tem por
finalidade a contratação de 02 (dois) Telefonistas, que deverão atuar junto a Secretaria de
Governo e Planejamento, nas localidades do Lajeado e Barragem do Itú. As contratações
destes profissionais dão-se em motivo das outras Telefonistas estarem de férias, sendo ne-
cessário à contratação destes para atenderem estas necessidades que são de relevante impor-
tância para o bom atendimento e andamento dos trabalhos.

Diante do que ora explicitamos, esperamos encontrar o
entendimento dos Nobres Vereadores desta Casa Legislativa aprovando em Regime de
Urgência o Projeto de Lei em tela.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de es-
tima e elevado apreço.

Atenciosamente,

PREFEIT A MUNI CIP AL

~


