
LEI MUNICIPAL Nº 4.472
Define situaçπo de emergência para atender necessidade 
temperaria de excepcional interesse publico e autoriza 
contrataçπo de Pessoal por tempo determinado.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

CONSIDERANDO a dotaçπo orçamentária ineficiente e a remessa 
parcelada de recursos oriundos da esfera federal, que nπo permi-
tem a contrataçπo global das obras de construçπo da Escola Fran-
celino Dornelles, pois haverá a possibilidade da inadimplência 
dos compromissos advindos do contrato;

CONSIDERANDO a capacidade de o Município executar aquela 
obra por administraçπo indireta, com menores recursos e preço 
mais acessível dentro dos recursos orçamentários existentes,

FAÇO  SABER  que  o  Legislativo  aprovou  e  eu  sanciono  a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica definida situaçπo de emergência para atender 
necessidade  temperaria  de  excepcional  interesse  publico 
representado  pela  construçπo  da  Escola  Municipal  de  1º  Grau 
Francelino Dornelles, que, de conformidade com convenio firmado 
com o MEC devera ter a sua primeira etapa construída ate o mês 
de dezembro próximo.

Art. 2º - Fica o Município autorizado a contratar, por 90 
(noventa)  dias,  com  base  no  artigo  250  dos  Estatutos  dos 
Servidores Públicos Municipais, combinado com o artigo 254 dos 
mesmos Estatutos, o seguinte pessoal, necessário a mπo-de-obra 
daquela construçπo:

- Mestre de Obras 01
- Pedreiros         08
- Carpinteiros  04
- Serventes     10
Art. 3º - As despesas decorrentes da contrataçπo de pessoal 

autorizado  por  esta  Lei,  correra  a  conta  de  recursos 
provenientes  de  convenio  com  o  MEC  e  com  recursos  próprios 
através da seguinte rubrica:

05 - SMECDT
0505 - Constr.Remodelaçπo Prédios Escolares
Projeto nº 1.026
411000.093 - Obras e Instalações
Art. 4º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 

entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 30 DE SETEMBRO DE 
1993.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)SETEMBRINO GONÇALVES FRANCO
Sec.Mun.Administraçπo
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