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Prefeitura Municipal de Manoel
: "Manoel Viana rumo ao
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PROJEro DE LEI \.

II Fica o Executivo Municipal Autorizado

, .
a Contratar em Carater Emergenclal e

li
Dá Outras Providências".

Léo Durlo, Prefeito Municipal de Manoel Viana -RS

Faço Saber em Disporto no Art. 56 da Lei Orgânica
-."
Municipal, Que a Camara Aprovou e Eu Sanc.1Í;J@no a
Presente Lei.

Art. 19 -Autoriza o Poder Executivo a Contratar em Caráter Emergencial

: de 01 (um) Operador de Máquina par atuar junto a Secretaria de
, I , -

I Obras e serviços Publicos, Padrao 01; em Regime CLT.

Art. 22 -A Devida contratação será pelo prazo de 30 (trinta) dias a con-

tar da admissão do servidor.

Art. 32 -Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor
-

ina data de sua Publicaçao.

Manoe1 Viana, Gabinete do Prefeito,

em 16 de dezembro de 1996.
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Léo Durlo
c

r Prefeito Municipal.
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: Plano Adm. e 'furisoo.

RUA WALiTER JOBIM, 171 CEP 97.640-000 Fones: (055) 255 -1140 -1160 -1344 -1230
Gabinete Prefeito 256 1122 -Praia Rainha do Sol 256 1222



Prefeitura Municipal de Manoel Viana
, i

"Manoel Viana rumo ao futuro",

JUSTIFICATIVA:

SenhoraPresidente,

Senhores Vereadores:

-", ,
Em funçao da existencia do numero de vagas e mq.quinas sem operador na Secre-

taria de Obras, e os aprovados em Concurso público não serem suficientes pa-

Secretaria de Obras ter a necessidara o preenchimento das referidas vagas, ea

de trabalhoem em andamento, faz-se necessá-o t~rminode de um operador para
-.

contrataçao emergenclal Urgente, visto a impossibilidade de efetuar-rio a
, ,

um novo concurso Publico neste periodo.mos
---

da atençao e compreensao dos nobres vereadores na apreciaçao desteCertos

em Regime de Urgência.Projeto de Lei, do qual, solici-

J'

Leo Durlo

Prefei to Municipal.
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