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REDA~AO FINAL
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LE' \,,6 ç
PROJETO DE LE I ." ~§.i.-/.:j~l-

" FICA O PODER EXECUTIVO AUTORIZA-
DO A CONTRATAR EM CAR~TER EMER-
GENCIAL E D~ OUTRAS PROVIDEN-
CIAS."

~

-Argemiro soares Garai al di , Prefeito Municipal de Manoel Viana-RS

, saber, em Disposto no Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, que a c~

aprovou e EU sanciono a Presente Lei.

.12 -Autol-i za o F'odel- Executivo a CoI1tl-atal- em Cal-atel-
Emel-gencial 03 (tl-'àS) Opel-adcll-es de MaqLlilia e 01
(Llm) Mec"àlii CO, padí~cl 8, paI-a atLlal- jLllltO a Secl-e-
tal-ia de Obl-as e Sel-vi~os F'~lblicos, em Regime CLT.

~

ART. ê2 -A c:ont\-ata(j:~o dos Ope\-ado\-es de Ma.qui\ia se\-.!!. pelo
p\-azo de 6 (seis) meses e o Mec:'à.\iic:o pelo prazo de
3 (t\-ês) meses a c:clnta\- da data da admi ss~o do SeI--

vi dCI\- .

LeiART. 32 -Revclgadas as di sposi ~~es em contl-~I- i o,
entl-a em vi gol- na data de sua pub 1 i ca~'à.cl.

esta.

F'I-e"feitLll-a MLlnicipal, Mal'loel Vial'la, RS
em 15 de jal'leil-o de 1997.

M I GUEL ARGEM ~~ I ALD I
F'\-ef"ei to Muni ci paI

Registre-se e Publique-se

em 24 de janeiro de 1997.
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PORTO CORRtA

Seco faz. Plano Adm. e Turismo
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JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

-" .'Em funçao da existencla de vagas e de maquinas sem operador,na

Secretaria de Obras e Serviços PÚblicos, e os aprovados em Concurso PÚblico

não serem suficientes para o preenchimento das referidas vagas, e a Secret~

ria estar com máquinas paradas, e temos a necessidade desses operadores pa-

ra a execuç~ de novas obras e o ténnino de outras em andamento, e visto a

impossibilidade de no momento efetuarmos Concurso PÚblico, solicitamos Vos-

sa compreensao.
No que se refere ao mecânico, justificamos tal contratação de-

vido ao acúmulo de serviço no perlodo, para o procedimento de revisão em t~

do o Transporte Escolar, além de outras máquinas que precisam de conserto,

do qual deve ser uma contratação emergencial, solicitamos a apreciação do

mesmo em Regime de Urgência.
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MI GUEL AllGEMIro SOARES GARAIAID I

Prefei to Municipal
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