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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

PROJETO DE LEI Nº 002, DE 07 DE JANEIRO DE 2019. 
  
 
 

Altera nível de escolaridade e dotação 
orçamentária para cobertura das despesas 
da Função de Facilitador de Oficina de 
Artes, em contratação em regime de 
emergência e sem concurso público, 
autorizada pela Lei Municipal nº 4.497, de 
18.12.18. 

  
 
Art.1º.  Altera o nível de escolaridade da Função de Facilitador de Oficina de Artes, 
em contratação em regime de emergência e sem concurso público, autorizada pela 
Lei Municipal nº 4.497, de 18.12.18,  passando de nível superior  para Nível Médio. 
 
Art.2º. Os recursos para cobertura das despesas da Função de Facilitador de 
Oficina de Artes, em contratação em regime de emergência e sem concurso público, 
autorizada pela Lei Municipal nº 4.497, de 18.12.18, serão  por dotações 
orçamentárias próprias da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
Art.3º. Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de 

Sobradinho,  em 07 de janeiro  de 2019. 
 
 
 

Armando Mayerhofer, 
Prefeito Municipal, em exercício. 
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“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

 Ofício nº002/2019 – SMA  Sobradinho,  07  de janeiro de 2019. 
 
 
 
Ilmo.Sr.: 
Ver. Roberto Carlos Siman 
Presidente da Câmara  de Vereadores 
Sobradinho-RS 

  
     Senhor Presidente: 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos para apreciação e votação o Projeto de Lei n° 02, que altera nível de 
escolaridade e dotação orçamentária para cobertura das despesas da Função de 
Facilitador de Oficina de Artes, em contratação em regime de emergência e sem 
concurso público, autorizada pela Lei Municipal nº 4.497, de 18.12.18.  
       Salientamos a alteração no nível de escolaridade, 
foi em razão de que  profissionais,  com a escolaridade em nível médio e com cursos 
em artes, manifestaram interesse em concorrer, porém ficariam  impedidos em razão 
da exigência na formação e segundo orientações da 8ª Coordenadoria de Saúde 
está alteração poderá ser realizada. 

Contando com a aprovação do referido Projeto, em 
regime de urgência, desde já agradecemos. 
 
 
 

Armando Mayerhofer, 
Prefeito Municipal, em exercício. 
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