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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Protocolo NO

Ho'" A li.' (S,
2 l ABR. 1014

Resp. ~
.".. ,().hf)•

OI. n' 087/14 - GPC Carazinho, 17 de abril de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 048/14

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO 048/14,

desta data, que Contrata emergencialmente 02 (dois) servidores para trabalharem junto ao

SINE, para apreciação Sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o presente projeto de Lei, em função de o Município possuir Con-

vênio com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social- FGTAS/SINE, autorizado pela Lei

Municipal nO 6.688/07, onde o Município compromete-se a ceder dois servidores para executa-

rem os serviços prestados pela Agência de Carazinho e em contrapartida, a FGTAS firma o

compromisso de manter instalada a Unidade de Sistema Nacional de Emprego SINE/RS em

nosso município e fornecer qualificação/treinamento aos munícipes de Carazinho.

A solicitação sob regime de urgência deve-se em virtude de que os contratos

emergenciais vigentes, autorizados pela Lei Municipal nO 7.655/13, expirarão em 06 de maio

do corrente ano.

Atenciosamente,

"'"
RENA SÜSS,

Prefeito.
DDV
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Declaro, que a execução de(s) ação(lIes) eeJma referida (5) não contrarie(m) nenhum disposltlvo legal. notadamente da
ConstitUição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais leis em vigor, em espeolel a Lei de Responsabilidade Fiscal

e Resoluçlles do Senado Fedaral,

Municlpio de: Caratlnho

Ordenador de Despese:
Ass.:
João Ce~os Ma~in5 PadlOso
Secretário Municipal da Fezenda
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PROJETO DE LEI N' 048, DE 17 DE ABRIL DE 2014.

Contrata emergencialmente 02
(dois) servidores para trabalharem
junto ao SINE.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, emergencialmente,
com base no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, 02 (dois) servidores no cargo de
Agente Administrativo, por seis (06) meses, prorrogavei por igual periodo, com base na Lei
Complementar n.o 07190, art. 250, 251 e remuneração equivalente ao Padrão 8, para
prestarem atendimento junto ao SINE - Carazinho.

Art. 2° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no
artigo anterior constam na Lei Municipal n.o 7.088/09 e suas alterações.

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

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
0201 - Gabinete da Secretaria

0201.041220030.2172 - Manutenção Geral do Gabinete do Prefeito
25491331900400000000 - Contração por tempo determinado

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

Gabinete do Prefeito, 17 de abril de 2014.

REN SÜSS
Prefeito
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