
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

LEI N° 979, DE 29 DE JUNHO DE 2004

A PREFEITA MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no arti-
go 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal
aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Contratação Temporária por tempo de-
terminado.

Art.I Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação

por tempo determinado de (01) um Médico Clínico Geral.

Arto 2-9- Os requisitos exigidos para a contratação do (a) Profissional, Regime
de Trabalho 20 horas, na forma desta Lei, serão os constantes dos Arts. ~, incisos I ao IV,
80,252 e 253, da Lei 072 de 12 de julho de 1994 -RJU"

Parágrafo único. O profissional citado no "Art. }Q ", desta Lei, receberá o va-
lor bruto de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Art. 39. O contrato de que trata o Art. }.9. desta Lei será de natureza adminis-
trativa e ficará regrado da seguinte fonna:

§ 1Q As funções do CONTRATADO na forma do Art. 12, da presente Lei, se-
rá as constantes da descrição analítica das especificações do respectivo cargo na forma da
Lei 760, de 27 de agosto de 2002;

§ 2Q A contratação supramencionada, trata-se de Contrato Administrativo de
Excepcional Interesse Público sendo que o (a) profissional atuará nos Plantões, nos finais de
semana e no interior;

§ 39. A contratação prevista no Art. I!!., será por 180 (cento e oitenta) dias, a
contar da sanção da presente Lei, e o (a) profissional estará vinculado (a) à Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Assistência Social.

Art.4!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Prefeita M~al em ManoeI Viana, RS, 29 de junho de 2004.
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Vice Prefeito
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para Fortalecer"

JUSTIFICATIVA

Senhora Presidenta,
Senhores Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por finalidade firmar a contratação de um mé-
dico Clínico Geral, para atuar junto a Secretaria de Saúde e Assistência Social nos plantões e
no interior do município, sendo esta razão que o vencimento previsto para esta função está
acima do praticado no cargo efetivo. Nem precisa lembrá-Ios que esta contratação é de suma
importância para o bom desenvolvimento das atividades da Secretaria, além de manter os
plantões na forma que vem sendo trabalhado, pois saúde pública é um direito de todos e um
dever do Estado.

Atenciosamente,

~o ~u -?;;;;;;SI
Vice Prefeito

Resp.p/Exp.Cfe.Port. 153/2004


