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LEI Nº 1.386, DE 07 DE JUNHO DE 2016. 

 

 Autoriza contratação temporária de excepcional 

interesse público. 

 

 O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar Servidor para o preenchimento 

de função temporária de Médico Veterinário, em razão de excepcional interesse público, nos termos do 

Inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal e da Lei Municipal N 324, de 15 de maio de 2001, 

alterada pela Lei Municipal N 443, de 15 de maio de 2002. 

Parágrafo único. Para a contratação tratada no caput deste Artigo, fica estabelecido no quadro 

abaixo, a função temporária, vaga, carga horária semanal, vencimento e o prazo contratual: 

Funções Vagas Carga Horária Vencimento/R$ Prazo Contratual 

Médico Veterinário 01 10 horas 1.313,04 12 meses prorrogável por igual 

período 

Art. 2º O contrato será de natureza administrativa, com os direitos e deveres previstos no Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais. 

Art. 3° O valor dos vencimentos serão reajustados na mesma data e índice dos demais servidores. 

Art. 4° As atribuições, condições de trabalho e requisitos de provimento da função criada no 

quadro estabelecido no Parágrafo único do Artigo 1°, para Médico Veterinário, constam no Anexo I, 

parte integrante da presente Lei. 

Art. 5° As despesas decorrentes desta contratação correrão por contas das dotações orçamentárias 

específicas. 

 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 07 de Junho de 2016. 

 

 

Hardi Milton Eickhoff 

Prefeito Municipal 

 

  Registre-se e Publique-se: 

                 

 

                  Róges Adorian  

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO I 

 

 

CATEGORIA FUNCIONAL: MÉDICO VETERINÁRIO 

ATRIBUIÇÕES: Prestar assistência aos criadores municipais, no sentido de assegurar-lhes, em 

função de planejamento simples e racional, uma exploração zootécnica econômica, estimular o 

desenvolvimento das criações já existentes no município, especialmente de animais de pequeno porte, 

bem como a implantação daquelas economicamente mais aconselháveis; instruir criadores sob problemas 

de técnica pastoril, especialmente o de seleção, alimentação e de defesa sanitária; prestar orientação 

tecnológica no sentido do aproveitamento industrial dos excedentes da produção; atestar o estado de 

sanidade de produtos de origem animal, e executar tarefas afins. 

Requisitos Mínimos para exercer a função: 

a) Idade: mínima de 18 anos; 

b) Instrução: nível superior completo em Medicina Veterinária e registro no Conselho Regional 

de Medicina Veterinária. 

 

 


