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"Autoriza o poder Executivo Municipal a contratar
Operários por necessidade temporária
de excepcional interesse público".

Art. lo. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a contratação

temporária de até 02 (dois) Operários, para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do artigo 2o, inciso VI, alínea e, da Lei Municipal 530120A2.

Art.Z". O contrato será de naturezaadministrativa de 40 (quarenta) horas semanais,
pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorogado por igual período, na forma do artigo
4o, inciso III, da Lei Municipal n.o 53012002.

§ I'. Para tlns de remuneração, será enquadrado no quadro de cargos efetivos,
Tabela de Faixas e Sub Faixas de Vencimento Nível Básico" Faixa de Subsídio I, R$ 1"061,80
(mil cento e sessenta e um reais e oitenta centavos) conforme a Lei Municipal no 1.85112020 e
artigo 7o, inciso II, da Lei Municipal n.' 53A12002.

§ 2". O recrutamento ocorrerá por processo seletivo simplificado, nos termos do

artigo 3o, da Lei Municipal n." 53012002.

Art. 3o As despesas decorrentes do objeto desta Lei serão suportadas pela dotação
orçamentária propria.

Aú. 4' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO ML]-NIC AL DE VICTOR GRAEFF/RS.25 dias de

le,@t

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUN]CíPIO DE VICTOR GRAEFF

PROJETO DE LEI No ól*0, DE 25 DE JUNHO DE 2ü21.

junho de2021.

eÂM;;.RÂ *luNlclPÀL
off,içron cRAEFF 'Rs

Prdocolo noJ)§à121-

2 5 tult, 2021
KOECHE

Prefeito Municipal

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.6Í3.48510001-77 - Fone: (54) 3338-1242 t 3338-1273
E.mail: prefeitura@prefvictorgraeff.com.br

r,n hsr-miít
^l

FÇebttot,)



-b

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF " M.ltinbalio, nov.r re.llrâFet"
rm 202f2024

PROJETO DE LEr N' 0!ô /202r.
REGIME ORI}INARIO.
ORIGEM: EXECUTIVO

P rezada Senhora Presidente,
Prezados Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei objetiva viabilizar a contratação, de 02 (dois) operários,

por necessidade temporária de excepcional interesse público, com respaldo no disposto no

inciso IX, do aÍt- 37 da Constituição Federal e Lei Municipal no 530, de 2002.

A contratação tem o condão de suprir a vaga existente em razáo do pedido de

exoneração de servidor lotado no cargo e outro devido a licença matemidade de servidora.

O interesse público é excepcional, sendo indispensável a contratação temporária de

novo servidor para atuação junto ao setor de Obras, especificamente junto à praça Municipal e

hmpeza, setor de grande importância, que almeja o progresso e qualidade dos serviços prestados

aos cidadãos.

Tal contrato se estenderá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado

por igual período, na Íbrma do artigo 4o, inciso III, da Lei Municipal n.o 530/2002, realizado

através de processo seletivo, já que o pÍazo para a realizaçáo de novo certame demanda

planejamento organizacional, estrutural e orçament:ário do Município, assim justifica-se a

necessidade da autorizaçáo para a contratação.

Diante disso, enviamos o presente Projeto de Lei para que seja levado à apreciação

desta Casa Legislativa, na certeza de que após regular tramitação, será a final deliberado e

aprovado na devida forma regimental.
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