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Carazinho, 09 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO022/12

Senhora Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

nO022/11, desta data, o qual Declara Situação de Emergência e contrata emergencialmente

dois (02) servidores para trabalharem no SINE, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Apresentamos o presente Projeto de Lei, em função de que o Municipio

de Carazinho mantém Convênio com a Fundação Gaucha do Trabalho e Ação Social - FG-

TAS - SINE, autorizado pela Lei Municipal n° 6.688/07, para execução de serviços prestados

pela Agência de nossa cidade, em regime de quarenta (40) horas semanais, e em contrapar-

tida, a FGTAS compromete-se a manter instalada a Unidade de Sistema Nacional de Empre-

go - SINE/RS e cursos de qualificação e treinamentos aos municipes.

Do mesmo modo, se faz necessário a designação de um servidor para

assessorar a Casa do Artesanato.

Não foi anexado Demonstrativo de Impacto Orçamentário e Financeiro,
em função de já existir a despesa.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o022, DE 09 DE MARÇO DE 2012.

Declara Situação de Emergência e con-
trata emergencialmente dois (02) servi-
dores para trabalharem no SINE.

Art.1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessi-
dade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constitui-
ção Federal.

Art. 2° Fica autorizado o Poder Executivo a contratar dois (02) servidores em
caráter emergencial, por seis (06) meses, prorrogável por igual periodo, nos cargos de Ofi-
ciai Administrativo "A" e Agente Administrativo, de quarenta (40) horas semanais, com ba-
se na Lei Complementar n.o 07/90, art. 250, 251 e remuneração equivalente ao Padrão 7 e
8, respectivamente, para prestarem o serviço junto ao SINE - Carazinho e na Casa do Ar-
tesanato.

Art. 3° As despesas decorrentes do artigo anterior serão suportadas sob a
seguinte classificação:

02 - GABINETE DO PREFEITO
0201 - Gabinete do Prefeito

0201.041220030.2172 - Manutenção Geral do Gabinete do Prefeito
2549/331900400000000 - Contração por tempo determinado

Objetivo: compreende a remuneração e encargos sociais dos servidores contratados por
tempo determinado, para prestarem atendimento junto ao SINE e na Casa do Artesanato.

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

Gabinete do Prefeito, 09 de março de 2012.
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