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Of. nO167/10 - GPC Carazinho, 26 de julho dE)2010

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gilnei Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO103/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o ProjEito de Lei

nO103/10, desta data, o qual Autoriza o CAPSEM a firma Convênio com o Centro de

Integração Empresa-Escola-CIEE, para apreciação sob Regime de Urgênc\ia.
I

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, atendendo solicitação do

CAPSEM que informa que o quadro de servidores encontra-se defasado, inclusive,

com contrato emergencial, que não será mais renovado, bem como funcior;ários que

foram aprovados em outros concursos públicos e que irão se afastar da autarquia

em breve.

Assim, para possibilitar a normalidade dos serviços, bern como o

bom atendimento aos segurados, a contratação menos onerosa e viável Éi a de es-

tagiários, via CIEE, até a realização de concurso.

Atenciosas saudações,

CÂMARA MUNICIPALDE CARAZINHO A
PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI N° 103, DE 26 DE JULHO DE 2010.

Autoriza o CAPSEM a firmar Cónvênio com
o Centro de Integração Empresa-Escola-
CIEE.

Art. 1° Autoriza o Centro de Assistência e Prestação a Saúcle dos Servi-
dores Municipais - CAPSEM a contratar três (03) estagiários, através de Convênio com
o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE.

9 10 Sendo a contratação de dois estagiários com carga horária de seis
(6) horas darias, e, um com carga horária de três (3) horas diárias.

9 20 A remuneração e a escolaridade será idêntica a praticada pelo Poder
Executivo.

Art. 2° A duração da contratação será de doze (12) meses, podendo ser
prorrogada por igual período.

Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão à conta cio Orçamen-
to do CAPSEM.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2010.
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