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.-""PROJEI'O DE LEI '.

LEI
em Caráter Emergencial

e Dá Outras Providências."

MIGUEL ARc;E:MIRO OOARES GARAIAillI, Prefeito MJnicipal de Manoel Viana, RS- Faço
~ .

saber em disposto no ArtcSl 56 da lei Organica MJnicipal, que a ~ MJnicipal

aprovou e EU sanciOIK> a presente lei p
12- Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar em Caráter Emergencial

02(dois) professores, um para Área de Curriculo por Atividade e "outro
, ,

para Area de Estudos SociaIs, para atuarem junto as Escolas Alberto P~

qualini e Érico Verissiffi().

22- Esta contrataçãc) será pelo prazo de 120(cento e vinte) dias, durante a

Licença Maternidade das Pr'()fessoras D:lnamar Peres da Silva e Claudia ~

ciana Duarte Luiz, confornJe laudos em anexo.

32- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na
.-de sua publlcaçac).

data

Prefei tura MUnicipal de Manoel Viana, 02 de maio de 1997.
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MI GUEL ARGEMIOO ~ GARAIAill I

Prefei to Municipal
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.e Publique-se

em 06 de naio de 1997.--

~ // '/7 -j~
L//LJb'/í!t7 t.~J'Teli

MA IA CAROLINA PORTO CORR~
Sec. Fal Plan. Adm. e Turismo

HUA WALTER JOBIM, 171 CEP 97.640-000
Gabinete Prefeito 256-1122 -

!"ones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230
Praia Rainha do Sol 256-1222



JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

Conforme comprcwantes anexo, as referidas prc)fessoras encon-

tram-se em Licença Maternidade, e CC)rTl() as Escolas têm necessidade de prc2

fessor substituto para exercer as funções das mesmas pelo per:Lodo em

que permanecerem em licença, faz-se necessária a contratação emerge~cial.

Certos de poderm<)s contar sempre com o apoio dos Nobres Ve-

readores, solici tarrK)S a apreciaçãc) deste Projeto em Regime de Urgência.

~_. °._.:)- ./
MI GUEL ARGFmOO~I~;~~~ ~~AI AID I

Prefeito Muilicipal

Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230

Praia Rainha do Sol 256-1222
RUA WALTER JOBIM, 171 CEP 97.64U-UUU

Gabinete Prefeito 256-1122 -



NQ do Processo doDPM
Finalid~de do exame:

_In[.:;l'~s ;;;0

l-1Iic-::nçé:. suúde
I Frorl'ogação de licença saúde
: Lic.;:n~;a para aasistência. féJllliliar
: Prorrol.,:;o:.ção da licença asuist. familiar

x I Licen~.-:a geutante
Out y.,. "'oda ~1., dade-"" -,

ESPECIFIC.IU~ :
--

1::tr1c~a n"

Obe.:Cargo 

em comlSS~o1,-

I 

N~:'1Jto.l' ~te.nso .L_~~~~-_~J.ana Duarte LuJ.z
~~t~1:'-'c:c. IEst. civil Se:>ço~~~~~-- ~~: ada _-.:~~~:_~-'Endereço

R. l~v_i T~!J,!J1.os n Q 1475
~ , I Cargo l;/' ou função

,_J2,T9-:f~~§ora Ulti~o ii~ trabalho TérlDino da licença

~.!.O4.97 -30007.9'7
Es t~ -t;ttt~rio Celetista

ri:J D _I

llegiwe ljl't:;videnciario: IPEGS
1~

INSS--_o.

pjU~. OS CJ\SOS DE ASSIS'fENCIA FAMILIAR

n2 ident1dade Grau parentescoF dQ í;:-:tllninado
l~-U' de pclUGOaS ma~ores de ~daue 80 b o mesmo teto: '..

Somente você pode assistir o enfermo? por q~e? ~ ~ ~

,. ' solicittlrJ.t~. o preenchimento incolllpleto ou incorreto, ocasionará

a devolu!~:~o à~sta apresentação.

~ ~ ,/;?-Â
-(.:;ç.7;lI~//-~~~ ~d A.."'-__" ~oA:---Carimbo e a3sinat~a da Autoridade

"'AR/A CAROLlr.lA POA"ro CORR~A
:::ec f.:z P/~rl" t\tim.:) Turismo

CEP 97,0,10.000 '!'EIJEFAX (05'5) 252 1534 RAMA'L 132
131:\1, ~bljRUA \\' ..\L'j

,: 

(. .J



INt do processo do DPMI

I_~

ESPECIFICAR

NOI!le por extenso
Dinamar Feres da Silva

fila tri eula n Q3st. civil
Sol teril~a.

Sexo

l"em~inino
Data nasc.

25,12.66
Endereço

Rua '.'Jal ter Jobim

! 

Cargo e/ 01 fW1Ç ão

Professõra
aba. :mtimo àia trabalho

17/04/97

[Termillo 

da 1icemçaI

15.08.97
..-

Cargo em oomssaoEstatutário Celetista o D~
\LJ DINSSIPERGSRegime pl~evidenciário:

~~SSIST~NCIA FAMILIARPARA OS CASOS Dl:

Obs: !tS informaçoes sao de inteira responsabilidade
do solicitaJlte. O preenchimento iacompleto ou incorreto, oca-
sionará a devolução desta aprescn"tação.

~

..(;

RUA WALTE1=t JOBIM, 171 CEP 97.640-0uu
Gabinete Prefeito 256-1122 -

Carimbo e aBBina~a da Autoridaue
MARIA CAROLINA PORTO CORR~

Soe Faz Pleno Adm. e Turismo
nn Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -]230

Praia Rainha do Sol 256-1222

Apresentu:~o dE: sc::rvi ():::;r p.'lJ'U eY.'Llue medico pericial nQo. o o o o o ...o ..o

Finalidade do eXRme
~ ,

.Lngresso
Licença saúde

I'
Prorrogação licença saúde
[Licença para assi Dtência falrliliar

'prorrogação da licença assisto familiar
Licença r:;estante
Ou tra modali dade. ...o o o o .o .o .o o o o ..o ..o o ..


