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PROJ:FJrO ~ LEI LEI N2 ~.~j.-::?: I ~o.t

-.O6°~"" tU.i..i;;:'é;1. o ~ecu1;iv~ 1'i1unicipa.l a

Contratar em Caráter Emergencial

e Dá. Outras Providênci.as".

.ARGEMIRO SOARES GARAIAIDI, Prefeito ».micipal de ManoeI Viana, RS -

saber em disposto no Art 31 56 da lei Orgânica MJnicipal, que a câm3ra,-" 
aprcM:X1 e EU sanciono a presente IEI ~

t. 

1 -Fica o Executivo Municipal autorizado a Contratar em

Caráter Emergêncial 01 ~Iecârdco, Padrão 08.

.;. ?Q -A contratação é pelo período de 30 (trinta) dias, em

substi tuição ao Servidor Jarbas Fortes, que rec ebel,ã
~, .
Ier:l.as.

-Revogadas as disposições em contrário. esta Lei entra.~l~-;; . .)

vigpr na data de sua FU.blicação.em

Gabinete do Prefeito, em 25 de agpsto de 19~7.

Mi ~ el ~ g~~=aialdi

Prefei-to Municipal.
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Registre-se e Publique-se

em 27 de agosto de 1997..

~.,é::a &dr
MARIA CAROLINA PORTO COR~
Sec Faz Plan. Adm. e Turismo

\

Rua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230
Gabinete Prefeito 256-1122 -Praia Rainha do Sol 256-1222



Justificativa:

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

o presente Projeto de Lei tem por finalidade contratar em

cerá.ter .emergencial 01 Mecânico em virtude do Servidor Je.r

tas Fortes ter requerido férias, portanto, a Administração

necessita de um funcionário para substitul-lo.

Para que o mesmo passa receber férias a.inda no mês de se-

tembro solicitamos aos nobres Vereadores que apreciem o r:,.

ferido Projeto em Regime de Urgência.

~ '~1~-\"~' /
Miguel Argemiro Soares Garaialdi

Prefeito Municipal

Rua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -'230
Gabinete Prefeito 256-1122 -Praia Rainha do Sol 256-1222
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SECltE'fARIA DE OBRAS
E SERV. PÚBLICOS
Certidão de existência de prédio

Certidão de numeração

Certidão de demolição

Demolição
Habite.,se
Numeração de prédio

Licença para construir

Licença para reforma de prédio

Licença para pintura do prédio

Alinhamento

Nivelament<;>
Aprovação de projetos

Substituição de projetos

Regu l,lrização de prédio

Aforamento
Solicitação de terreno

Desmem bramen to

Laudo técnico
I Licença para abrir vala

I Compra de ossu'ário... parcelas

Certidão de loC'alzação

Certidão de confrontações

I Cópia do mapa
) Registro de marca ou sinal
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N. Terf110S

P. Deferimento

M. Viana, .~? de ./!t!i{?r;f!:~
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../~/(-:-~';;-.C) RESIDENTE A ..ti./-~J'ItJ],(.~.. .J:~J~çt;Jr I1ro[1:;5[1.0 rua, avenida. praça, etc.

DE ACORDO C/DOCUMENTAÇAO ANEXA

Licença de noJo

Licença de gal:l

Licença gestante

Licenç.a prêmio
Grade de tempo de serviço

Mudan.ça de nível

Abono familia

Certidão de ônus

Férias

FGTS liberação
Certidão de tempo de serviço


