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Caráter Emergencial e Dá Outras
Providências".

MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARAILDI, Prefeito Municipal de Manoel Viana,

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

a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a presente Lei.

Art. 1°. Fica o Poder Executivo, autorizado a Contratar em Caráter Emergencial,
para os seguintes cargos, para atuarem junto a Secretaria de Saúde, Meio
Ambiente e Ação Social:
.04(quatro) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE padrão 01;
.01(um) ATENDENTE DE ENFERMAGEM, padrão 02.

Art. 2°- O período de contratação de que trata a Presente Lei será de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da data de admissão do servidor.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 20 de outubro de 2000.
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MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARAIALDI
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

Em 31 de outubro de 2000
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JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores

A presente contratação, visa dentre outras a manutenção dos serviços de
Agente Comunitários à comunidade do município de Manoel Viana, bem como de
Atendente de Entern1agem na localidade da "Barragem do ltú".

Salienta-se que as referidas contratações não constituem aumento do
quadro de pessoal e sim manutenção de cargos já existentes, por ora em final de
contrato administrativo, temporariamente pré-fixado.

Não há como o Executivo prescindir de tais contratações face o
cumprimento dos tern1OS do Convênio firn1ado entre o Estado do Rio Grande do
Sul e o município de Manoel Viana com vistas ao desenvolvimento das atividades
do Programa de Agentes Comunitários de Saúde.

Em sendo assim, e, considerando a essencialidade dos serviços a serem
prestados, inevitável torna-se a contratação ora pretendida.

Em assim agindo, terão Vossas Senhorias a certeza de estarem prestando
uma valiosa colaboração aos serviços sociais e de saúde, voltados a população de
baixa renda de Manoel Viana

Certos da compreensão dos Nobres Vereadores dessa Casa Legislativa,
solicitamos apreciação do mesmo.

AtencIosamente

Prefeito Municipal
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