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LEI.~ 135, DE 10 DE SETEMBRO 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.I Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporaria-

mente pelo excepcional interesse público o seguinte cargo:

01 Atendente de Correio

Art. 22 A contratação temporária será pelo prazo de 180(cento e oitenta) di-
as, a contar do dia 25 de agosto do presente ano, com regime de trabalho de 20 (vinte)
horas semanais.

Art. 32 Servirá de cobertura da respectiva despesa do Contrato suprarnencio-
nado a rubrica:

03010412200102013-319004990200. Demais Contratação.

Art. 4~ o valor a ser pago ao contratado será equivalente a 75% do salário
mIrumo

Art. 

5!! Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

II ()fl !L.i'} L4LIII -rl"'C',"

2.;;6-//22

.'1.'1) .íL.'I()-//411 -

I;"(I.\:: .,2.'ifí-II.,(J

Rll(/ "(/{(Cr J(}/JII", i/i -LL:;i"' 'J/.O41'-IIIII,

Gahi,lc(C tI() PrL:{L'il(} .~



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura MUl7icipal de Manoel Via/7a

U/lif!ns pf)r /f/11f1 /l(}\'fI MfI/1nc! J/ifl/1f1

JUSTIFICATIVA

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 no Assentamento Santa
Maria do Ibicui, que será inaugurado no próximo dia 25 do corrente mês.

Informamos a esta casa legislativa, que após a abertura do referido posto,
deverá ser recebido um repasse no valor de R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete re-
ais), pela empresa brasileira de correios e telégrafos, mensalmente, para despesa da refe-
rida contratação, sendo que o impacto financeiro enviado, será a caráter provisório, po-
dendo não ser utilizado, será da dotação orçamentária citada, visto que a partir do rece-
bimento do repasse, este será utilizado para cobrir as despesas do contrato.

Solicitamos a esta Casa que avalie e aprovem o referido Projeto de Lei em
regime de urgência, pela necessidade de dispor-mos do profissional após abertura do
posto que será breve.

Atenciosamente.
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o IMPACTO FINANCEIRO RESULTANTE DA CONTRATAÇÃO SERÁ O SE-
GUINTE:

CARGO

01 Atendente de Correio -180 dias
Salário Básico -R$ 225,00 X 6 meses -R$ 1.350,00
130 proporcional- 6 meses- R$ 112,50
Férias Indenizadas -6 meses- R$ 112,50
1/3 Férias -6 meses- R$ 37,50
SUB- TOTAL-R$1,612,50
INSS -R$ 307,13
TOTAL -R$ 1.919,63
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