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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUç
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Administrando com as pessoas"
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PROJETO DE LEI

" Autoriza o poder Executivo a Contratar
Técnico em Contabilidade em Caráter

Emergencial e Dá Outras Providências."
IONE OLARTE CAMINHA, Vice-Prefei ta, Prefei ta em Exercicio de Manoel Via-

na, RS -Faço saber em disposto no Art. 56 da Lei orgânica Municipal, que

'" 1'11 ~ATlciono a presente LEI.

Art. 30- Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação.

MIGUEL ARG~~~IALDI
Prefeito Municipal
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Administrando com as pessoas"

JUSTIFICA TIV A:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

Trata o presente projeto de autorização para a contratação em CaráterEmergencial, 
face o relevante interesse público, de um Técnico em Contabilidade,

padrão 12, lotado na F AP A TUR.
a Projeto em tela atende ao disposto no Df. Gab. SG N° 9748, de 22/11/99-

Processo 2529 -02. 00/94 -1 do Egrégio Tribunal de Contas do RS, em qlte é
apontado como admissão irregular a contratação da atual técnica Marta Marina da

Silva Giordano.
A referida servidora fora admitida por contTato por prazo detem1inado em

01/02/93 com vigência até 01/02/94, não tendo o mesmo a sua resilição, e por via de
consequência passado o prazo indeterminado.

Ressalta-se que neste momento, nas proximidades do encerramento do ano
administrativo, impossível toma-se a resilição detenninada por aquele Colegíado,
face a elaboração do Balanço Geral do Exercício, Relatórios, Demonstrativos,
Prestação de Contas e Afins, optando este Executivo, em função das razões já
apontadas pela contratação da referida servidora no prazo constante projeto.

À consideração de Vossas Senhorias, incluindo no caráter emergencial,
esperamos pela acolhida e aprovação do mesmo.

Atenciosamente.
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MIGUEL ARG~~~ SOARES GARAIALDI
Prefeito Municipal

Rua Walter Jobim, 171 CEP 97.640-000 -Fones: (055) 256-1140 -1160 -1344 -1230
Gabinete Prefeito 256-1122 -Praia Rainha do 501256-1222


