
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

LEI NQ 1484, DE 14 DE AGOSTO DE 2007.

o PREfEfl'O MUNICIPAL. faço saber, em disposto no artIgO
56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal apro-
vou e Eu sanciono e promulgo a presente Lei.

Autoriza contratação por tempo determinado
para atender a necessidade de excepcional inte-
resse público.

Art.I Q Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação por

tempo determinado do seguinte cargo:

I -um (01) atendente de correio com vencimento mensal de R$ 225,00 (duzen-

tos e vinte e cinco reais).

Art. 2!! A contratação do Atendente de Correio com regime de trabalho de 20
(vinte) horas semanais será pelo período de 180 (cento e oitenta) dias a contar de 20 de agosto

de 2007.

Art. 3.9. A contratação prevista no art. 1 Q, será de natureza administrativa e na
fornla prevista no art. 253, dá Lei 072, de 12 de junho de 1994.

Art 4!! As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por conta da dotação
orçamentária específica da Secretaria de Governo e Planejamento da seguinte rubrica:

0301.04.122.0010.2013-339004000000- Contratação por tempo determInado (44).

Art. 52 Será permitido ao contratado executar serviços extraordinários, com a

devida anuência do gestor público.

Art. 

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

Gabinete do Prefeit em oel Viana, RS, 14 de agosto de 2007.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Manoel Viana

Unidos por uma nova Manoel Viana

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Vimos através do presente Projeto de Leí contratar um atendente de correío pa-
ra atender no Posto de Correio, da localidade da Barragem do 1m, tendo em vista o vencimen-
to de contrato prevísto para o día 19 de Agosto de 2007.

Com este atendente poderemos continuar disponibilizando o atendimento àque-
la comunidade, que usuftui dos servíços do referido profíssíonal.

Solicitamos que analisem e aprovem o referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,

Gabinete do Prefeito Municipal em ManoeI Viana, RS, 14 de agosto de 2007.
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