
LEI MUNICIPAL Nº 4.390
Declara situaçπo de emergência e autoriza o Poder Exe

cutivo a firmar contratos em caráter emergencial, e a
abrir Crédito Especial.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  e 
promulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Fica  declarada  situaçπo  de  emergência  para 
atendimento da necessidade temporária de excepcional interesse 
público,  representado  pela  aquisiçπo  de  uma  unidade  móvel  de 
saúde que necessita ser tornada operacional com urgência, para 
atendimento no interior e em bairros, nos termos do art.250 da 
Lei Complementar nº 07/90.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em 
caráter emergência], pelo prazo de 90 (noventa) dias, profissio-
nais de:

I - Medicina - 3 (três)
II - Odontologia - 3 (três)
Art.  3º  -  Os  profissionais  contratados  obrigam-se  ao 

cumprimento do regime de 30 (trinta) horas de trabalho semanal, 
de segunda ` sexta-feira, nos postos de atendimento público e em 
unidades móveis, nos horários determinados pelo Poder Executivo, 
com controle de freqüência em respectivo livro-ponto.

Art. 4º - O salário dos contratados por esta Lei será equi-
valente ao percebido pelos servidores de igual ou assemelhada 
funçπo no Quadro Permanente do Município, de conformidade com o 
art.254, item I, do Estatuto dos Servidores Públicos do Municí-
pio, na proporçπo da carga horária estabelecida no art.30 desta 
Lei

Art. 5º - Para atendimento das despesas decorrentes da pre-
sente  Lei  fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  Credito 
Especial  no  valor  de  até  o  limite  de  cr$  280.000.000,00 
(duzentos e oitenta milhões de cruzeiros), servindo de recursos 
para acorrer a despesa a reduçπo de igual valor da Atividade 
2.050: Outros Serviços e Encargos, código 313200.178.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO,PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 04 DE MAIO DE 1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo
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