
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unido.\' por uma nova Manoel Viana

LEI~ 106, DE 12 DE JULHO DE 2005

o PREFEITO MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Muni-
cipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Contratação temporária de Excepcio-
nal interesse público.

Art.l Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporaria-

mente pelo excepcional interesse público o seguinte cargo:

01 Atendente de Correio

Arto 2Q A contratação temporária será pelo prazo de 180 dias, com regime
de trabalho de 20 horas semanais.

Art. 3Q Servirá de cobertura da respectiva despesa do Contrato supramencio-
nado o valor que nos é repassado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Parágrafo único -O valor de repasse pela Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos é de.R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete reais).

Art. 49. O valor a ser pago ao contratado será equivalente a 75% do salário
mlrumo

Art. 52 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFlCAnvA

Senhora Presidenta,
Senhores Vereadores

Vimos através do presente Projeto de Lei buscar a contratação temporária
de um atendente de correio para atender no Posto de Correios da Barragem do Itu, devi-
do à necessidade daquela comunidade.

O pagamento do referido profissional será por conta do valor que nos é
repassado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não sendo assim despesa
orçamentária por conta da Prefeitura Municipal.

Solicitamos a esta Casa Legislativa a análise e aprovação do presente Pro-
jeto de Lei em regime de urgência, para podermos melhor atender aquela comunidade e
tendo em vista o recesso desta Casa.

Atenciosamente.

WSTAM~~:7!REFEITO 
MUNICIPAL

, '

laR'r

/

XlIil IJil/tL'r JtllJll1I. I/I -LL:r 'J/.b4(J-(/(I(1 -/'OIIL',\': (.))) .fL.)b-114(J -Ilb(1 -IL.1(1 -L4L(1

Gllhi/lL'tL' do Prt:{eito .~256-J J 22 -FlI.\": .~2.i"6-J J.~{)

f-lrefeltura MunIcIpal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana


