
TURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 920/2003
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
CARÁ TER EMERGENCIAL POR TEMPO DE-
TERMINADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

Art. to!. -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a;ontratar 
temporariamente, pelo excepcional interesse público o seguinte cargo:

PADRÃo
01

CARGO

Operário
QUANTIDADE

06
CLASSE

A

Art. 2!! -Os requisitos exigidos para a contratação de Servidor
Operário, regime de trabalho 40 horas, padrão 01, 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:

§ lu -As atribuições dos CONTRATADOS na forma
do art. 1 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;

§ 2u -As contratações supramencionadas, trata-se de
Contrato Administrativo de Excepcional Interesse Público e atuaram na Praia e Camping
Rainha do Sol;

§ 3D -As contratações previstas no art. 10, serão por 120
(cento e vinte dias) dias, a contar de 01 de janeiro de 2004 e os profissionais estarão vincu-
lados à Secretaria Municipal da Educação, Turismo, Cultura e Desporto.

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

Gabinete da Prefeita Municipal ~~I )\iana. RS, 16 de dezembro de 2003
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~~ml~~~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

JUSTIFICA TIV A

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

Pelo presente encaminhamos o Projeto de Lei que tem por fi-
nalidade a contratação de 06 ( seis) Operários, que deverão atuar junto ao Balneário da Praia
e Camping Rainha do Sol, durante a Temporada Verão 2003/2004. A razão pela qual esta-
mos requerendo 06 (seis) servidores, é porque após a mudança na Estrutura Administrativa,
onde foi passado a Secretaria de Turismo para a Secretaria de Educação, diante disto acumu-
lou-se varias tarefas, pois também é de responsabilidade da referida Secretaria, o Ginásio de
esporte, Quadra de Esporte na Praça Central, Quadra de Esporte da COABE e Campo do
DAER, considerando que as atividades esportivas não param nunca, bem pelo contrario,
durante a Temporada de Veraneio aumenta cada vez mais, considerando ainda que no decor-
rer da temporada tem que ficar equipes de trabalhos 24 h (vinte e quatro horas) no Balneá-
rio, considerando guardas e servidores para a manutenção e limpeza. Diante da autorização
desta colenda casa legislativa para a contratação dos já mencionados Operários, se procede-
rá rigorosamente pela listagem do ultimo concurso público.

Gostariamos que os Nobres Vereadores entendessem da real
necessidade dos seis funcionários, pois o que desejamos é que os nossos Turistas, bem co-
mo, a nossa comunidade seja bem recebida e ao sair saia satisfeita, pois eles são partes res-
ponsáveis pela receita que é gerada no município.

Diante do que ora explicitamos, esperamos encontrar o enten-
dimento desta egrégia Casa Legislativa, aprovando o Projeto de Lei em tela.

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos de es-.' ..uma e elevaao apreço.

Atenciosamente,

~
IONE OLARTE CAMINHA

PREFEIT A MUNICIPAL
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~B~ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

~~;~~~""PREFE"TURA MUNICIPAL DE MANOEL VIA NA
"UNIR PARA FORTALECER"

IMPACTO FINANCEIRO REFERENTE A CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
,

TEMPORARIOS

Prefeitura Municipal de Manoef Víana, 09 de dezembro de 2003
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