
ESTADO DO RIO
Prefeitura M unicip:

"Unir para

ti AUTORIZA O PODER EXECUTIVO

A CONTRATAR EM CARÁTER
EMERGENCIAL".

Lei n° 707/2002
De 07 de fevereiro de 2002

Ione 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.
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Art. 1 °- É o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial os

seguintes cargos:

o 1 Auxiliar de Enfernlagem, Padrão 8, para atuar junto a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e
Assistência Social.
01 Professor de Pedagogia para atuar junto a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto.

Art. 20- O período de contratação a que se refere o art. 10 é de 180 (cento e oitenta) dias a contar
da data de admissão do servidor.

Art. 3°- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS, 07 de fevereiro de 2002.
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Prefeito em Exercício

GRANDE DO SULaI 
de Manoel Viana

Fortalecer"



JUSTIFICA TIV A:

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Versa o Presente Projeto de Lei em atender os serviços
necessários ao andamento normal das secretarias.

Quanto ao item "a" do art. 10, é apenas uma continuação do
cargo de auxiliar de enfermagem já existente, encerrado em 23 de janeiro de 2002, não gerando
despesas extras.
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Quanto ao item "b" do art. 1 °, é necessária a contratação de
uma pedagoga para atender a Creche Municipal e responsabilizar-se por projetos na área social
que é na exigência da Caixa Federal para a execução de projetos na área em questão. Não gera
despesas extras tendo em vista o término de contratos de professores PRADEM e outros que não
serão renovados.

Certos da atenção dos Nobres Vereadores,

Atenciosamente,
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CARLOS PIO VESSOZI
Prefeito em Exercício


