
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para fortalecer"

Lei n° 730/2002
De 04 de junho de 2002

"A1JTORIZA CONTRATAÇÃO EM cARÁTER
EMERGENCIAL".

Ione Olarte Caminha~ Prefeita
Mm1icipal de Manoel Viana -RS
Faço saber ~ em disposto no artigo 56 da
Lei Orgânica Mm1icipal, que a Câmara
Municipal aprovou e Eu sanciono a
presente Lei.

Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter emergencial 02 (dois)
Operários ,padrão Ol,sendo:r

a) 01 Operário para atuar na Secretaria de Educação, Cultura e Desporto,
nas Escolas Municipais.
b) 01 Operário para atuar na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, nos
serviços da respectiva secretaria.

Art. 2°- A contratação a que se refere o artigo 1°, será pelo período de 60 dias, a contar da
data de contratação, podendo ser prolTogado por igual período, em c.aso de
recondução dos respectivos landos.

Art. -30 - Servirá para a coberttu"a das respectivas despesas, as classificações orçamentárias
próprias da Secretaria Municipal de Educação e Desporto e Secretaria de Obras e
Serviços Públicos.

Art. 40 Esta Lei entrará em vigor na dat~ de sua publicação.

r- Gabinete do Prefeito Municipal em Manoel Viana, RS. 04 de junho de 2002.

Registre- se e Publique- se
Em 04 de jmilio de 2002

c~~~~~~~ a~
Maria Carolina Con"ea T eixeira

Responsável pelo Expediente
Portaria nol11/200 1
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

"Unir para fortalecer"

JUSTD1CATlVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

r

A re-ferida contratação dá-se em razão de termos dois timcionários em Laudo
Previdenc i ári o .temos uma considerável urgência em desenvolver as atividades de manutenção
das Escolas Municipais e os serviços gerais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Com o número de timcionários em Licença Prêmio.férias e atestados e com a
falta destes servidores que se encontram em laudo. :fica o quadro de pessoal em total
desequilíbrio para desenvolver aS suas atividades. sobrecarregando outros. o que não é de
interesse desta administração.

Temos certeza que os Nobres Vereadores entenderãG e aprovarão o presente
Projeto de Lei.

Atenciosamente,

r"'


