
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

Lei n° 929/2004
De 04 de fevereiro de 2004

Carlos Pio Wallau Vezzosi, Vice-Prefeito e
Prefeito em Exercício, conforme Portaria
009, de 12 de janeiro de 2004, Prefeitura
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 pre-
sente Lei.

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

Art. 10 -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contra-
tar temporariamente, pelo excepcional interesse público os seguintes cargos:

PADRÃOQUANTIDADE VALOR BRUTO
01 R$ 1.535,90
01 R$ 1413,29
01 R$ 4.300,00

CARGO
Contador
Odontólogo
Médico Clínico Geral

Art. 2°. No valor bruto das contratações supramencionadas, já
estão considerados os valores dos adicionais de Insalubridade, na forma da Lei vigente e
serão pelo seguinte período:

I -01(um) profissional contador com curso superior, regime 20 horas, pelo prazo de
180 dias a contar de 08 de fevéreiro de 2004;

n -01 (um) profissional Odontólogo, regime 20 horas, pelo período de 180 dias a con-
tar de 02 de fevereiro de 2004 ;

m -01 (um) Médico Clínico Geral, regime 40 horas, pelo período de 180 dias a contar
de 08 de fevereiro de 2004;

Art. 3°- Os respectivos contratos supramenclonados, serão au-
tomaticamente rescindidos após a homologação do Concurso Público, caso haja aprova-
dos para suprir as vagas em tela, independente do prazo de vigência, sendo dispensado
qualquer ação judicial ou extrajudicial.
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Art. 40 -Servirá para cobertura das respectivas despesas, dos
contratos supramencionados as classificações orçamentárias da Secretaria Municipal da
Fazenda e Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social.

Art. 5°. Os contratos de que trata o art. 10 desta Lei será de na-
tureza administrativa e ficará regrado da seguinte forma:

Parágrafo Único -As atribuições dos CON1RA T ADOS na
forma do art. 1 Q, da presente Lei, será as constantes da descrição analítica das especifi-
cações do respectivo cargo na forma da Lei 760, de 27 de agosto de 2002~

Art. 60 -Os requisitos exigidos para as contratações de servidores na fora desta Lei,
bem como, suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Único Municipal -
Lei 072 de 12 de julho de 1994.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 04 de fevereiro de 2004.
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CARLOS PIO W ALLAU VEZZOSI

VICE -PREFEITO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

PORTARIA 009/2004

,
Raul'
Secretário de Governo
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JUSTIFICATIVA

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores

~

o presente projeto de Lei tem por finalidade a renovação
de contratos na forma da Lei 072, de 12 de julho de 1994, lembrando que são cargos
essenciais ao funcionamento do serviço público, e os mesmos terão sua vigência limita-
da ate a realização do concurso público, que acontecerá ainda no mês de fevereiro, caso
haja aprovados para as respectivas vagas. Diante disto pedimos aos Nobres Vereadores
a aprovação do respectivo projeto em Regime de Urgência.

Na plena certeza do acolhimento do ora solicitado, pelos
doutos Vereadores, reitero votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

-~~- S'~ 2_-
CARLOS PIO W ALLAU VEZZOSI

VICE -PREFEITO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

PORTARIA 009/2004

~


