
.""o~' ..y .
"'~~ 1

.,...""

".'
~

L"\-";'
/ "V Cyl

/' ~ 0\1;;\ '
'.,. /I.,. ~y,

/
",,"',-,,/

\ ,."
~,~,,,

ESTADO DO RIO GRANDE'DOlsUL
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"1utoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar
em Caráter Emergencial, e Dá outras
Providências. "

MIGUEL ARGEMIRO SOAREs GARAlALDI, P~fei to MiJnicipal de Manoel viana, RS -Fa-

ço saber em diSpos~o no Art. 56 da LJi Orgânica MiJnicipal, que a Câmara Munic!
I

I-'-- . t T~' paI aprovou e EU sc:u!cJ.ono a presen e :.LNJ..

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar em Caráter Emergencial, para
os seguintes cargos: i
1- Ol(wri) Telefonista, padrão 05, para atuar no Posto de Atendimento Telefônico
do Lageado; I:

"

11 -Ol(um) Pedreiro, padrão 05, e 02(dois) Operários, padrão 01, para atuarem
junto a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social;
111 -Ol(um) Professor, paral Currículo por Atividades, para atuar junto a
Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

i

Art. 20- O período a que se refere os Ínqisos I e III é de 180 (cento e oitenta) dias e inciso
11 é de 30 (trinta) dias, a contar ~ data de admissão do Servidor.

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

Publicação. ,I
:

GABINETE DO PREFEITC[) MUNICIPAL, 05 de março de 1999.
,
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MIGUEL ARGEMlRO SOARES GARAIALDI

Prefeito Muiúcipal
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'-se e PublJjque-se

09 de março de ~999.
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Faz Plano Adm. ~ Turismo
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Hua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -I

Gabinete Prefeito 256-1122-1

Fones: 

(055) 256-1140 -1160 -1344 -1230Praia 
Rainha do 801256-1222
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ESTADO DO RIO GRANDE'DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viara
"Administrando com as pessoas" !

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

o presente Projeto de Lei vem atender as necessidades mais urgentes da
Administração Municipal, no desenvolvimento de suas atividades. No que trata da
contratação da Telefonista é para suprir a vaga da Servidora que encontra-se em licença
em função de ter sido eleita para o Conselho Tutelar, o que não justifica a nomeação de
um novo servidor para o Posto Teletõmco do Lageado. Quanto aos operários e pedreiro,
faz-se necessário devido a necessidade de implantação do restante de Módulos
Sanitários, conforme Convênio celebrado com a Secretaria de Saúde do Estado. No que
se refere a contratação de professor para Currículo é devido ao grande número de alunos
de 1 a Série na Escola Municipal Alberto Pasqualini, onde houve a necessidade na

distribuição em 04 tunnas, sendo assim necessário mais um professor.
A consideração desta casa, do qual, solicitamos a apreciação em Regime de

Urgência. i
, ..

~ ~~~""\I\J~ MIGUEL ARGEMIRO S~~S GARAIALDI

Prefeito Municipal

Rua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -F

Gabinete Prefeito 256-1122 -P

ones: 

(055) 256-1140 -1160 -1344 -1230raia 
Rainha do 801256-1222
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Estado do Rio Grande do Sul
Gabinete do Governador

Convênio que entre si celebram o Município
de Manoel Viana e o Estado do Rio Grande
do Sul, através da Secretaria da Justiça e da
Segurança, com a interveniência da Brigada
Militar do Estado, em cumprimento ao novo
Código de Trânsito Brasileiro.

I! o MUNICíPIO li DE MANOEL VIANA, doravante denominado
MUNiCípIO, neste \ ato representado! por seu Prefeito, Sr Miguel Argemiro Soares
Garaialdi, e o EAsftD? DO RIC? G~NDE DO SUL, neste ato representado por seu
Governador AntoniO Brltto, atraves da iSECRETARIA DA JUSTiÇA E DA SEGURANÇA,
neste ato represe~tada por seu titular José Fernando Cirne Lima Eichenberg, doravante
denominada ESTADO, com a interveniência da BRIGADA MILITAR DO ESTADO, neste
ato representada pdr seu Comandante-Geral Cel José Dilamar Vieira da Luz, doravante
denominada BRIGADA MILITAR, resolvem celebrar o presente Convênio mediante as
cláusulas e condi ções seguintes: :1 .i

I j

o presente Convênio, com fundamento no artigo 25 da Lei n°
9.503, de 23 de setembro de 1997, tem por objeto delegar competência ao Estado do
Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça e da Segurança para, com a
interveniência da Bi1IGADA MILITAR, exercer, transitoriamente, por tempo determinado,
nos limites deste instrumento e da lei, em toda a circunscrição do Município de Manoel
Viana, a operação i do trânsito de veículos, pedestres e animais, a promoção do
desenvolvimento da i circulação e da segurança de ciclistas, bem como as competências
originárias da mesma, previstas nos incisos VI, VII, VIII e XX do artigo 24 do Código de
Trânsito Brasileiro.!

I ..! //JI

-Do MUNICíp!o:.

i a) fornecer os talonários e formulários necessários paI

das infrações e a adoção das medidas administrativas;
i b) pagar a contraprestação ajustada na Cláusula Terceira; ;:
! c) indicar a entidade responsável pela remoção de veículos, en/ t

decorrência de infrar;ão de trânsito; ~ f

,



1/- Do ESTADO

trânsito,

I : -o ESTADO r~c~berá 50% (cinq üenta por cento) do valor
\ das multa~ !aplicadas com ba~e neste Convênio, deduzido do mesmo, para

de incidência do I percentual, o custo de cobrança devido ao DETRAN e o valor
-~ ' "", ao percentual de 5% (cinco por cento) devido ao fundo de âmbito

destinado à! promoção da segurança e educação de trânsito (Código de

Brasileiro, artigo 320, parágrafo único).
I i

QUARtTA -DA VIGÊNCIA
: \

I I ; (
I I I

I. .J O presente convênio vigerá até 30 de noven,1bl

a PREFEITU~ deverá ter assumido integralmente a execução d(~s,
~-',...", i ,I

'. ,

II ~ Fica assegurado ao MUNICíPIO a faculdade I

da execução dos serviços ora çonveniados, quando se extinguira,""""""""', 

o pres1ente Convênio.
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Fica eleito o Foro
execução deste instrumento.

~

" '", E, assim ajusta!

e duasitestemunhas.
o convênio as partes, a

-orto Alegre, 18 de de 1998.

L
JOSÉ f7É~NAN'DO C/RNE L/N/A EICHENBERG,

Secretáriq qe Estado da Justiça ,- .Segurança.
I I II

fp
,.

GARAIALDI

JOS,É DILAMAR VIEIRA DA LUZ
j

! II Cel Comandante-Geral

..1
(.;LAUSUlA QUINTA -DA ADESAO


