
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana.

"Unir para fortalecer"

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR EM CARÁTER EMER-
GENCTAT ,"

LeI n° 712/2002
De 05 de março 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.

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

seguintes cargos:
a) 07 Professores, nível 01, para atuarem junto a Secretaria de Educação, Cultura e

Desporto, nas seguintes áreas:
02 professores de Matemática/Ciências;
02 professores de Português
01 professor de Estudos Sociais
02 de Séries Iniciais

b) 03 Serventes, Padrão 01, para atuarem junto a Secretaria de Educação, Cultura e
Desporto;

c) o 1 Servente, Padrão 01, para atuar junto a Secretaria de Saúde, Meio Ambiente e
Assistência Social;

d) 04 Motoristas, Padrão 06, para atuarem junto a Secretaria de Educação, Cultura e

Desporto.
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Art. 2°- As referidas contratações serão pelos períodos:
a) os itens "a", "b" e "d" são pelo período do ano letivo (março a dezembro),

portanto dez (10) meses;
b) o item "c" é pelo período de cento e oitenta (180) dias.

Art. 30- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.-..
Gabinete do Prefeito RS, 05 de março de 2002

fONE OLARTE CAMINHA
Prefeita Municipal

Registre- se e Publique- se
Em ~e março de 2002

~~p .~~~ ~
Maria Carolina Corrêa Teixeira
Responsável pelo Expediente
Portaria n° 111/2001



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana.

"Unir para fortalecer"

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

o presente Projeto de Lei tem por objetivo atender a
necessidade de iniciar o ano letivo nas Escolas Municipais, sendo insuficiente o número de
Professores e Motoristas existentes no Município.

Versa também na contratação de uma Servente para a
Secretaria de Saúde, uma vez que encerrou o contrato da funcionária que atuou no exercício
2001.

As contratações referidas na Presente Lei não gerou
aumento de despesa imprevista tendo em vista que já ocorriam em 2001 e foram previstas no
orçamento de 2002.

Estarnos iniciando o Processo do Concurso Público, onde
abrirá vagas para as áreas em questão, sendo que haverá a substituição imediata dos contratados
por concursados, independente do período de vigência da Lei e dos contratos.

Em anexo segue justificativa detalhada da Secretaria de~.houcaçao oa neceSSlOaOe ao pessoal
Temos certeza que os Nobres Vereadores analisarão e

aprovarão o Presente Projeto de Lei que segue em Regime de Urgência, tendo em vista o início
do ano letivo.
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Justificati,ra:

~evido ao ~ande número de tunnas de série:) fmais .( sa a 8a série) em nossas
Escolas, perfazendo um total de 17 turmas, assim divididas: OS turmas de sa
s:éri~s ~03 na E. Alberto Pasqu,~ini, O 1 na E. ~enrique Dias,. O: na E. Érico
Yensslmo); 05 turmas de 6a sene (03 na E.lberto Pasqualml, 01 na E.
Henrique Dias e 01 E. Érico V eríssimo); 04 as de 7a série (02 na E.
~lberto Pasqualini, O 1 na E. Henrique Dias, 1 na E. Érico V eríssimo) e 03
tUrmas de 88 série ( 01 em cada escola), faz-s necessário a contratação de
pro~essores em algumas áreas confonne a rel~ção abaixo:
-LINGUA PORTUGUESA: 02 contratad s de 20hs.
-N.O de professores efetivos c/ disponibilida e: 03 professores c/ (60 hs)
-' Carga horária necessária: 95 hs

-Necessidade de contratar: 40hs
-MATEMATICA I CIÊNCIAS: 02 contratados de 20hs.
_iN.o de professores efetivos c/ diponibilidade : OS professores c/ (100 hs)
-, Carga horária necessária: 146 hs
-!Necessidade de contratar: 40 hs
-ESTUDOS SOCIAIS: 01 contrato de 2011S
-N.O de professores efetivos c/ disponibilidade: 05 professoras c/ (lOOhs)
-i Carga horária necessária: 119 hs

-I Necessidade de contratar: 20 hs
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Nas séries iniciais ( Pré a 4a) o quadro efetivb do Município conta cl 23
~roféssores, as escolas somam um total de 21 tunnas, sendo necessário a

Gontratação de 02 professores de 20hs.

A contratação de 03 serventes faz-se devido o expressivo n° de alunos
matriculados em nossas Escolas, além do fa1 ' de não possuirmos em nosso

quadro efetivo nenhuma merendeira, o que o riga as diretoras das Escolas

usarem algumas funcionárias para esse flIn.
Quanto ao pedido de 03 motoristas pra o Tr sporte Escolar, justifica-se pelo
fato de que o Município atenderá neste ano letivo, 11 linhas com veículos
próprios, e conta em seu quadro de motorista,> com apenas 07 funcionários
,efetivos.
-I Linha com veículos próprios:
Granja KO; Cerro da Jaguatirica; Rincão dos Pintos (Lageado); Rincão dos

I

P,intos (Barragem do 1m); Barragem /Manoe~ Viana; Assentamento(interno);
Assentamentol Manoel Viana; Vila 081 Macedos I Manoel Viana; Km
2~/Manoel Viana e Fazenda do Pimenta/Lag~ado; Taquari.
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OBS: Vila 08/ Macedos/ Manoel Viana
,i, KM 29 -linl1a nova.

linha nova.

o aumento de mais duas linhas no corre.n~e.ar° deve-se ao expressivo
aumento de n° de alunos em nosso Murnclp19, bem como as adaptações ao
Código Brasileiro de Trânsito quanto a lotaç~o máxima para os veículos de
transporte Escolar. 1
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