
Lei n° 950/2004
De 06 de abril de 2004

Ione Olarte Caminha, Prefeita Municipal de Manoel Via-
na -RS.
Faço saber, em disposto no artigo 56 da Lei Orgânica Mu-
nicipal, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a
presente Lei.

"AUTORIZA O MUNICÍPIO DE MANOEL VIANA A
REALIZAR CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECES-
SmADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTE-
RESSE PÚBLICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ."

Art. 10 -Fica a Prefeita Municipal autorizada a contratar emergencialmente, pelo prazo de
90 (noventa) dias, em razão de excepcional interesse público, servidor em quantidade, fun-
ção e padrão a seguir discriminado:

Art. 2°- O prazo de vigência da contratação do profissional de Saúde, Técnico em Enferma-
gem, será pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da sanção e publicação da presente Lei.

Art. 30 -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 40 -O contrato de que trata o Art. 10 desta Lei será de natureza administrativ~ ficando
assegurado aos contratados o direito previsto no artigo 80 da Lei 072, de 23 de maio de
1994.

Art. 5°- As despesas decorrentes desta Lei será atendida por conta das dotações orçamentá-
rias específicas. .

Arto 

6°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
~

r~ana, RS, 06 de abril de 2004

IUNE .,. CAMINHA

PREFEIT A MUNICIPAL

Gabinete do Prefeito
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Raul a en Corrêa Batista
Secretário de Governo e Planejamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA
"UNIR PARA FORTALECER"

JUSTIFICAllVA

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores.

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, encaminho o presente Projeto de
Lei com a finalidade suprir uma necessidade, com extrema urgência, pois devido o aumento
na demanda da Secretaria de Saúde e Assistência Social, necessitamos de suprir a vaga de
Técnico em Enfermagem que por força de ordem judicial ainda não foi possível nomear a
detentora do respectivo cargo. Segundo informações dentro de noventa dias no máximo, a
situação estará resolvida, diante do exposto pedimos aos Nobres Vereadores que dêem uma
atenção especial neste caso de contratação pois estamos tratando de Saúde Pública, e neste
periodo cresce muita a procura nos postos de saúde. O referido contrato é de natureza admi-
nistrativa, temporário e de excepcional interesse público.

Diante do que ora apresentamos, esperamos mais uma vez poder contar com
esta egrégia casa Legislativa.

Sendo o que logramos para o momento, reiteramos protestos de elevado apre-
so e distinta consideração.

Atenciosamente,

10 NE O~~ECA~ DA
PREFEITA MUNICIPAL

~


