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",,'\utoriza o Executivo Municipal a l-:ontratar para o cargo de
Enfelmeiro em Caráter Emergencia.I e Dá Outras
providências".

.ARGEMIRO SOARES GARAIALDI, Fretei to Municipal de Manoel Viana,
" -Faço saber em disposto no Art. 56 da Lei Orgânica Municipal, que

Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a presente Lei.

.\11. 10- I: o Poder Executivo autorizado a ContI-atar 01 (mn) I~nfermeu'o, padrão 14 para
atuar .junto a Secretaria Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Ação Social.

2°- A conttoataçào a que se refere o artigo 1() é pelo penodo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da data de admissão do selv'idor.

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

publicação.

GiL\BINETE DO PREf'EITO ~fú'NI(;W .A.L, 27 de novembro de 2000.

..~U\~\f\./~-
MIGUEL L~GEMIRO SOL~ES GL.\R-\L-\LDI

Prefeito Municipal
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Registre-se e Publique-se

EIn 28 de novembro de 2000
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Senhor Presidente,
Senhores Vereadore

;\ í.:()nlralaçJo prl;:ll;:nuida ul;:í.:on'l;: U..I m..mull;:nçJo dos Sl;:rVlçOS I;:SSl;:ní.:l..1ls,
uldispensáveis ao no1111al funcionamento da Secretaria de saúde, Meio Ambiente e Ação Social.
Cabe ressaltar que a referida contratação é para o suprimento de Recursos Hu~1llos, dentro dos
ob.ietivos estabelecidos pelo Progr'ama de i'-\ssistência t--:omunitária -P At~, e não há como o
r;,xeí.:utivo Muniçipal prescindir de tal çontratação, face ao cumprimento dos termos firmados entre
o Estado do Rio GJ'ande do Sul e o município de tvlanoel \'iana, com vistas ao desenvolvimento de
du.etrizes voltadas a medicina prev'entiva para à saúde pública (k'l população.

Salienta-se que a referida contratação não constitui aumento do quadro de pessoal e

SU11 a manutenção do .iá existente, por ora em fmal de contrato administrativo, temporariamente pré

-fU"filado. "
i~ .'"--'- -_.~~ T:'. .-,., T~""'~'T~TA. do.!\ecutjvo. a aprecIação em caraTer ae LJKur.,l"..Pelo exposto requer é:ilt: r:

presente projeto, por essa l~asa Legislativa

Atenciosamente,

ARG~\~;~lAWI

Prefeito Municipal
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