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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Administrando com as pessoas"

"Autoriza a Contratação em Caráter
Emergencial".De 13 de março de 2001

fone Olarte Caminha, Prefeita Municipal de
Manoel Viana -Rs
Faço saber, em disposto no artigo 56 da Lei
Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal
aprovou e Eu sanciono a presente Lei.

Art 1°-Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar em Caráter
Emergencial para os seguintes cargos.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:
1- 04 serventes, Padrão 01
11- 03 professores de séries iniciais, Nível 01
111- 01 professor de Educação Física, Nível 01
IV -02 motoristas, Padrão 06

SECRETARIA DA FAZENDA
1- O 1 Fiscal Tributário, Padrão 09

SECRETARIA DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE E AÇÃO SOCIAL
1- O 1 motorista, Padrão 06

Art. 2.°- As referidas contratações serão pelos períodos:

a) Os itens I, fi, m e IV da Secretaria de Educação, são pelo
período do ano letivo (março à dezembro), portanto 10 meses.

b) O item I da Secretaria da fazenda será pelo período de 180 dias.
c) O item I da Secretaria da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social,

será pelo período de 180 dias.

Gabinete RS, 13 de março de 2001.
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,-:" ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Administrando com as pessoas"

JUSTIFI CATIVA.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por objetivo atender a necessidade de
pessoal nas Escolas Municipais, em salas de aula e no transporte escolar do
interior do Município.

Versa também, na contratação de um Inspetor Tributário, sendo que
a titular do cargo existente foi exonerada por solicitação da mesma. Como
temos a intenção de intensificar a fiscalização, com o principal objetivo de
aumentar a receita do Município, entendemos ser a contratação
indispensável tendo em vista o alto índice de sonegação sofrido pelo
Município.

A contratação do motorista, visa atender a necessidade da Secretaria
da Saúde, para dirigir a ambulância, tendo em vista que o funcionário que
atua é do Gabinete do Prefeito.

Estas contratações devem-se pela demanda de serviço existente,
pelo aumento do número de alunos no Município, pela necessidade de
maior fiscalização no comércio local e pela necessidade de atendimento à
ambulância, tendo em vista que não existe hoje concurso válido, na
previsão orçamentária para elaboração do mesmo no exercício de 2001.

Certos de que os nobres vereadores entenderão e aprovarão o
presente Projeto de Lei.

Atenciosamente,

Pref'eita Municipal
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