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PROJETO DE LEI

"Autoriza o Poder Executjvo
O"'" ~ O -'I a prorrogar contratos de I

..q'L~~ O/JO~ trabalho e dá outras prov.!.
o o~ ~ I\/vt A

I 000:.-;"",;,'" Ari('" dencias"
V ~ LÉO DURLO, PREFEITO MUNICIPAL DE MANOEL VIANA-RS

FAÇO SABER, EM DISPOSTO NO ART. 56 DA LEI ORGÂN!

CA MUNICIPAL, QUE A cÂMARA APROVOU E EU SANCIONO

A PRESENTE LEI.

Art.

1 Q -Fj.ca o Poder Executj. vo autorj zado a prorrogar os

contratos de trabalho de 12 (doze) operárjos pe-

lo praf,o de 30 (trinta) dias;

Art. 

22 -A prorrogação acjma refere-se as contratações e-

mergênciais autorizadas pela Lei Munj.cipal 163/'

95

Art. 

32 -Revogadas as disposições em contrário, esta Lei

.entra em vigor na data de sua publicação;

:ipa1, 

em Manoe1
~~ '1e 1995.
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REGISTRE-SE E P{~~~UE-SE

EM 29.12.95/
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)reteítura 

MUnICIpal ae ManDeI v lé

"ManDeI Viana rumo ao futuro".

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

o Presente Projeto tem como objetivo evitar a

solução de continuidade dos serviços de rua da Prefeitura M~nicipal. 

Com a conclusão do Concurso Público, a partj.r de 02

de janeiro de. 1996, começaremos a convocar os operários cla~sificados. 
Segundo o Regime Juridico, os convocados tem 15 '

djas para apresentarem-se enquanto os contratos atuais se e~

tinguem até 05.01.96.
Na certeza do entendimento e compreensão de V. Sas, é que sQ

licitamos a aprovação deste Projeto em regime de URGtNCIA.

,te.

RAMAL 132TELEFAX (055) 252-1534CEP 97.640-000RUA VALTER JOBIM, :L~ó

LEO DURLO

P~efejto Munjcjpal


