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PROJETO DE LEI

"Autoriza o Poder Executivo a Contratar
Operários em Caráter Emergencial."

MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARAIAlDI, Prefeito MLJnicipal de Manoel Viana, RS-

faço saber em disposto no Art. 56 da lei Orgânica MLJnicipal, que a Câmara

MUnicipal aprovou e EU sanciono a presente LEI.

Art. 10- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 04 (quatro) Operários, padrão
01, para atuarem junto a Secretaria de Obras e Serviço3 PúÍJiicO3.

Art. 20- O período de contratação a que se refere o Art. 1 Ú é pelo prazo de 30 (trinta)

dias a contar da data de admissão dos servidores.

Art. 3°- Rcvogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 24 de agosto de 1998.
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Prefeito M'tmicipal

Registre-se e Publique-se

em 25 de agosto del998.
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MARIA CARállNp !'Ü'RrO COqR@A

Sec Faz ;:'~.::I'!. Adm. e TUilsmo
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JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

A referida contratação faz-se necessário em virtude da construção da
Ponte da Sanga da Cutia nas proximidades da propriedade do Sr. Vilson Rosso
para ligar o Rincão dos Pintos ao Rincão dos Manoneiros. Devido ao acutffuto
de serviços exccütados pela Secretaria Obras não se disponibiliza de
servidores para efetuar trabalhos de natureza eventual, por isso, a
administração municipal optou pela contratação de operários para efetuar o
reterido iIabalho. A con:;idcração desta casa, do qual, solicitamos a apreciação
em Regime de Urgência.
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MIGUEL
Prefeito Municipal
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