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PROJETO DE LEI

"Autoriza O Poder Executivo a Contratar em
Caráter Emergencial e Dá Outras

! Providências".

MIGUEL ARGEMIRO SOARES GARAIJJlLDr, 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:

I -01 (um) Técnico em Contabilidade, Padrão 12;
fi -OI(um) Telefonista, Padrão 05;
m -03 (três) Agentes Comunitários, Padrão 01.

!

Arto 2°- As referidas contratações são pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a
contar da data de admissão do servidor, podendo a mesma, por mais uma vez
ser prorrogada por igual período.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 22 de dezembro de 2000.
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Registre-se e Publique-se

em~7 dezembro de 2000. i
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Maria Carolina Porto Corrêa

Secr. Faz. Plano Adm. e Turismo. G"\1.~\o-_::..-
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Prefeitura Municipal de Manoel Vi

"Administrando com as pessoas"

JUSTIFICATIVA:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

I

Trata o presente Projeto de procedimentos visando a contratação de
Técnico em contabilidade, do Município de Manoel Viana vinculado a Secretaria
da Fazenda. A hipótese comporta a justificativa da essencialidade do cargo, pelo
não provimento do mesmo I em concurso público já realizado, reiterando o
propósito de oportunamente cumprir por seleção o preenchimento de tal cargo.
Desta fonna toma-se inevitável a contratação pretendida, maxime pela
manutenção do controle interno quer de recursos próprios, bem como das
transferências destinadas ao erário público de Manoel Viana.

O preenchimento do cargo de telefonista, diz respeito a uma situação
pré-existente decorrente do aproveitamento em processo eleitoral da titular em
telefonia, sediada na localidade do Lageado para a presidência do Conselho
Tutelar de Manoel Viana, bem como tratar-se de serviços telefônicos
imprescindíveis, não passível de solução de continuidade.

A contratação relativa ao cargo de Agentes Comunitários de Saúde, com
recursos oriundos dos serviços de saúde à comunidade vianense, em decorrência
do ténnino de contratos já instrumentalizados e com vigência detenninada.

Face a essencialidade de tais serviços é imprescindível o aporte de
recursos humanos direcionadqs a manutenção dos já citados serviços de saúde,
constitucionalmente definidos como dever do estado.

Por derradeiro, salienta-se que da totalidade das contratações ora
pretendidas, não resulta, em hipótese alguma em aumento de despesa, em virtude
da pré-existência dos referidos :instrumentos.

Pela aprovação, requerendo seja imprimido os mesmos o caráter de
urgência nos tennos regimentais dessa Casa..

Atenciosamente.

MIGUEL
Prefeito Municipal
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