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Preler.Jra, no 1OC3.lí'eCastelos na oaia de ~ ,tJd.J as
~.o~9 (~ "AUTORIZA A CONTRATAÇÃO T~MPORÁRIA

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

EDISON LUIS BUENO DE QUADROS, Prefeito Municipal de
São José das Missões - RS, no uso de suas atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 10
- Fica Autorizado o Poder Executivo Municipal, à

contratar pessoal, por prazo determinado, em situação emergencial de notável interesse
público, com faculdade prevista no art. 37 inciso IX da Constituição Federal, e art. 234 e
235 inciso rn do Regime Jurídico do Servidores Públicos do Município, e alterações,
01(um), Médico(a) (40 h. sem.), sendo que por prestar 40 horas semanais de serviços,
perceberá o equivalente a remuneração de 9,5 (nove virgula cinco) padrões, multiplicado
por 2 (dois), pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável por mais 12 (doze) meses, se
necessário.

Parágrafo Primeiro - A contratações de que trata o presente artigo,
são para suprir as necessidade da Secretaria da Saúde.

Parágrafo Segundo - O contratos de que trata a presente Lei será
por tempo determinado e de natureza administrativa.

Parágrafo Terceiro - Os reajustes serão na mesma data e igual
índice dos quadros Efetivos e em Comissão da Prefeitura Municipal.

Parágrafo Quarto - As atribuições das funções a que serão
contratadas, são as mesmas que constam na Lei Municipal 54/93 e alterações, e normas do
PSF.

Parágrafo Quinto - As despesas decorrentes da presente Lei, serão
atendidas por conta das Dotações Orçamentárias próprias do Município.

Artigo 20 - Fica instituído a GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - PSF, a
ser paga o profissional Médico, do quadro efetivo dos Servidores Municipais, ou
contratado, por contrato administrativo, na forma da Lei, para responder pelo Programa da
Saúde Familiar - PSF, durante o Exercício de 2005, no valor de R$ 2.536,64 (dois mil e
quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos, mensais.

Artigo 30 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogam-se as disposições em contrário.

São José das Missões-RS, 09 de fevereiro de 2005.
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- EDISON LUIS BUENO DE QUADROS
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