
ITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA

"UNIR PARA FORTALECER"

Lei n° 940/2004
De 23 de março de 2004

fone OIarte 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 O MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA A REALI-
ZAR CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA
A TENDER A NECESSmADE TEMPORÁRIA DE EXCEP-
CIONAL INTERESSE PÚBLICO EM FUNÇÃO DA ADESÃO
DO MUNICÍPIO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-
PSF E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

Art. 10 -Fica a Prefeita Municipal autorizada a contratar, pelo prazo de 180( cento e oitenta
dias), em razão de excepcional interesse público decorrente da adesão do Município ao
Programa de Saúde da Família- PSF, Servidores em quantidade, funções e vencimento
mensal a seguir discriminados:

Quantidade Regime de Tra-
balho

Vencimento MensalFunção

R$ 4.690,00 (quatro mil seiscentos e
i noventa reais)

Médicos 40h02(dois)

Enfenneiro 4Oh

40h

40h

Ol(um)

Técnico 

de En-
fennag~

R$ 1.760,00 (um setecentos e sessen-
ta reais)
R$ 780,00 (setecentos e oitenta reis)01 (um)

Auxiliar de En-
fermag~

R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais)

R$ 2.050,00 (dois mil e cinqüenta

reais)Psicólogo 40h

OI(um)

o 1 (um)

12(doze)
Agentes

Comunitários
40h R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)

R$250,OO (duzentos e cinqüenta re-

ais)

Atendentes 

de
F annácias 40h02(dois)

R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta re-
ais)Atendente de

ConsultórioUl{um) 4Uh

20h R$ 1.070,00 (um mil e setenta reaís)Ol(uma) !,'tstoterapeuta

-I-

Art. 2u- As contratações preVIstas no art. anterior obedecerão ao disposto no inciso Xl do
art. 37 da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional 41, de 19 de de-
zembro de 2003.

Arto 3u -U prazo de vigência das contratações dos profissionais de saúde do PSF, serão
pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) a contar de 01 de abril de 2004.



TURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

Art 40 -Os requisitos exigidos para a contratação de Servidores, na forma desta Lei, são as
que constam do artigo 253 da Lei 072 de 23 de maio de 1994- Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Manoel Viana.

Art. 5°- Salvo excepcional interesse público, será permitido ao contratado executar servi-
ços extraordinários, com a devida anuência do gestor público, sendo que este horário será
acrescido de 50%, referente à hora normal.

Art. 6°- Os contratos de que trata o art. 10 desta Lei serão de natureza administrativa, fi-
cando assegurado aos contratados o direito previsto no artigo 80 da Lei 072, de 23 de
maio de 1994.

Art. 7°- As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta das dotações orçamentá-
rias específicas.

Art. 80- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 23 março de 2004

IONE ~AMlNHA
P RE FEITA MUNICIPAL

I J A .
Rau orrea BatIsta
Secretário de Governo



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER'!

JUSTlFICAllVA

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores

As contratações dos profissionais de saúde para o PSF são uma continuidade do
programa do Governo Federal, esta é a razão pela qual pedimos a esta colenda casa legisla-
tiva a aprovação do referido Projeto de Lei, uma vez que é para atender a necessidade da
comunidade de Manoel Viana no aspecto de saúde pública. Diante deste aspecto que é
substituir necessidades excepcionais e atender a um programa de saúde, pedimos a esta
egrégia casa legislativa que apreciem e aprovem o Projeto de Lei em tela, considerando que
não implicará em impacto financeiro maior.

Sendo o que temos para este momento, reiteramos votos de apreço e distinta consi-

deração.

Atenciosamente,

fONE b~~AMINBA
PREFEITA MUNICIPAL


