
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

Lei n° 934/2004
De 02 de man;o de 2004

Ione Olarte Caminha, Prefeita
MlInicipal de Manoel Viana -RS.
Faço saber, em disposto no artigo
56 da Lei Orgâtlica MlInicipal,
que a Câmara Municipal aprovou
e Eu sanciono a presente Lei.

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, EM
CARÁTER EMERGENCIAL POR TEMPO DE-"
TE~ADO E DA OUTRAS PR.ovmENCIAS».

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

QUANTWADE
03
01

.01

03
02
01

P ADRAO
2A
2A
2A
IA
6A

.R$ 1.070,00

CARGO
I -Professor de
n -Professor de
fi -Professor d
N -Serventes
V -Motoristas
VI -Fisioterape

Art. 2°- As con1rações supramencionadas serão pelos seguintes
períodos

1-03 (três) protissional de Estudos Sociais, regime 20 horas, pelo prazo de 180 dias a con-
tar de 01 de março de 2004;

fi -01 (wn) profissional de Ciências, regime 20 horas, pelo período de 180 dias a contar
de 01 de março de 2004 ;

m -01 (11m) profissional de Educação Física, regime 20 boras, pelo períb'do de 60 dias a
contar de 01 de março de 2004;

IV -03 (três) pronssionais Serventes, regune40 horas, pelo peliodo de 60 dias a contato
de 01 de março de 2004;

V -G2 ( dois) pTollssionais Motoristas, regin1.e 4G horas, pelo período de 1 SG dias a contar
de 01 de março de 2004;

VI -01 (~rofissionaJ Fisioterapeuta, re~me 20 horas, pejo seguinte período:

~~Estudos 

Sociais
Ciênciase 
Educação Físicauta
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a) a contratação prevista no inciso VI, art. 10 da presente Lei, terá início após a sanção e
publicação do referido diploma legal e término em 31 de março de 2004.

Art. 3°- A contratação que se refere o art 10 incisos I ao V da pre-
sente Lei, serão em decorrência de:

§ 10 -A contratação que se refere o 3rt.Io, inciso I da presente
Lei, é em razão de suprir o cargo de provimento ~fetivo, pois dois dos profissionais deten-
tores desta vaga encontram-se ocupando cargos de Vice- Direção e Supervisão e um pro-fissional encontra-se em Licença Saúde; .

§ 20 -A contratação que se refere o 3rt.! o, inciso n da presente
Lei, é em razão de suprir o cargo de provimento efetivo, pois o profissional detentor desta
vaga" encontra-se ocupando cargo de Direção de Escola;

§ 3° -A contratação que se refere o 811.1.°, inciso fi da presente
Lei, é em razão de suprir o cargo -de provimento efetivo, pois a profissional detentora desta
vaga encontra-se em Licença Gestante;

§ 4 o -As coatratações que se refere o m.l o. inciso N da presen-

te Lei, é em raZão de du~ funcionárias detentoras do cargo de provimento efetivo terem
adquirido beneficio da. 'ap(}~ntadori'a. e outt'a. ~~idor'a. pediu exoneração. às conttatações
serão automaticamente rescindida após a homologação do Concurso Público. caso haja
aprovados para suprir as vagas em teJa, jndependente do prazo de vjgêncja, sendo mspen-
sadaqualquer ação judicial ou exfrajudicial.

§ 50 -As contratações que se refere o art.! °, inciso V da presente
Lei, é em razão dos profissionais detentores destas vagas, encontrarem-se exercendo outras
atividades, bem como, Secretário de Obras 'e Serviços Públicos e Presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais;

§ 60 -A contratação que se refere o 3rt.l°. inciso VI da presente
Lei. é em razão de substituir a contratada, conforme permissivo legal constante da Lei
881. de 30 de setembro de 2003. em decoITência de Licença Gestante.

Art. 4~ -Servirá para cobertlU"a das respectivas despesas, dos con-
tratos supramencionados as classificações orçamentárias da Secret~a Municipal da Edu-
cação, TuriSIlIO, Cultm-a e Desporto e SecretaI-ia MUIlicipal da Saúde e Assistência Social.
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Art. 5°- Os con1ratos de que trata o art. 10 desta Lei será de natu-
reza administrativa e ficará regrado da seguinte ronDa:

Parágrafo Unico -As atribuições dos CONTRATADOS na ronDa
do 3rt. 1 Q, da presente Le~ será as constantes da descrição analítica das especificações do
respectivo cargo na ronDa da Lei 760, de 27 de ag9sto de 2002;

Art. 60 -Os requisitos exigidos para as conb"atações de servidores
na ronDa desta Lei, bem como, suas atribuições são as constantes do Regime Jurídico Úni-
co 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. 02 de março de 2004,
:/:?

//?- ~ s ~ ""'2--
~ÁRLos PIO W ALLAU VESSOZI

Vice Prefeito
Resp.p/Exp.Cre.Port. 051/2004
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JUSTrnCATlVA

Sra. 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 essenci-
ais ao funcionamento do serviço público. e os mesmos terão sua vigência limitada até a
realização do Concurso Público. no caso das Serventes. e nos demais casos até que os pro-
fissionais se restabeleçam em suas timções. Diante disto pedimos aos Nobres \lTereadores a
aprovação do respectivo Projeto de Lei. pois os serviços referidos na presente Lei são es-
senciais ao bom funcionamerfLo do serviço público. considerando ainda que são em partes
renovação de contratos e contratos para o início das aulas no ano letivo 2004.

Na plena certeza do acolhimento do ora solicitado. pelos dou-
tos Vereadores. reitero votos de elevada consideração.

Atenciosamente.

&:i' ,~~~~;:::~,t t- 3~,~ 1'2--
CARLOS PIO W ALLAU VESSOZI

Vire PreCeito
.Resp.p/Exp.Cfe.Port 051/2004
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