
Prefeitura Municipal..

EI NQ 1690, DE 04 DE

'EVEREIRO 

DE 2009.

A PREFEITA MUNICIPAL. Faço saber, em disposto no
artigo 56 da Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Mu-
nicipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a presente
Lei.

Autoriza a contratação temporária de Excepcional
Interesse Público. em caráter emergencial por
tempo determinado e dá outras providências.

Art. I ~ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, pelo

excepcional interesse público o seguinte cargo:

r -01 (um) Mecânico, padrão 8, classe A, com vencimento mensal de R$ 796,09 (sete
centos e noventa e seis reais e nove centavos).

Art.2Q A contratação supramencionada com regime de trabalho de 40 horas semanais
será pelo período de 60 (sessenta) dias a contar da sanção da presente Lei e o profissional estará vincu-
lado à Secretaria Municipal de Obras Trânsito e Serviços Públicos.

Art.3Q Os requisitos exigidos para a contratação de servidor na forma desta Lei, são as
constantes do art. 253 do Regime Jurídico Único Municipal- Lei 072 de 12 de julho de 1994.

Art. 4~ Será permitido ao contratado executar serviços extraordinários com a devida
al1uência do Gestor Público, gal1har Diária de Campal1ha se for designado para trabalhar 110 Il1terior do
Mul1icípio, bem como receber Il1salubridade referel1te a 40% (quarel1ta por cel1to).

Art SQ A despesa decorrel1te desta Lei será atendida por conta da dotação orçamentária
específica da seguinte rubrica:

0501.04.122.0010.2025-339004000000 Contratação por Tempo Determinado (90)

Art.6" 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Prefeitura Municipal
Administrando

JUSTIFICATIV A

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Versa o presente Projeto de Lei sobre a contratação de um Mecânico, para su-
prir a demanda existente .nesta área, visto que um dos servidores lotados neste cargo encontra-
se em férias. Tal contratação perfaz um total de 60 (sessenta) dias. Será de extrema necessida-
de diante do acúmu\o de serviços que se acarretam na tentativa de deixar em condições de uso
os equipamentos, maquinários e veículos, principalmente os do transporte escolar.

Diante destas razõe,s, solicitamos que esta Casa Legislativa avaliem o presente

Projeto de,Lei e o' aprovem.

Atenciosamente
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