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( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:9924
Em: 05/02/2015 - 09:53:30

EMENTA: Autoriza a contratação emergencial de 01 (um) auxiliar de
expediente, com apreciação em regime de urgência.

Art. 10 - Fica autorizada à Câmara Municipal de Cafazinho, a contratar 01 servidor para ocupar o
cargo de auxiliar de expediente CPE - 04, equiparada à Lei 7761114, com jornada de 28 horas
semanais, em caráter emergencial, com base na Lei Complementar n° 07/90 - arts. 250, 251 e 252
e Lei Complementar n' 27197.

Parágrafo único. O prazo de vigência para contratação será de 12 (doze) meses, no período que
compreender a licença da servidora efetiva, limitado ao retorno da mesma.

Art. 20 - As despesas criadas pelo artigo anterior correrão por conta da seguinte rubrica:

01 - Câmara Municipal
0101 - Câmara Municipal de Vereadores
01010103100012.005 - Manutenção Geral da Câmara Municipal
3.3.190.04.00.00.00.00 - Contrato por tempo determinado

Art. 30 ~Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Exposição de Motivos: Visa o presente projeto suprir a ausência de servidora ocupante do quadro
efetivo de cargos do Legislativo, a qual ausentar-se-á do serviço público, para fins de férias e
licença-maternidade, nos termos do art. 37, IX da CF e arts. 250, 251 e 252 da Lei Complementar
n' 07190.
Diante da extrema importância das funções exercidas pelo servidor ocupante do cargo, bem como
pelo fato de que a servidora efetiva está em licença de férias desde o dia 2 de fevereiro de 2015,
requer-se a apreciação do presente projeto em regime de urgência, sob pena de impedir o regular
funcionamento desta casa legislativa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 0510212015.

Paulino De Moura - SDDErlei Vieira - PSDBOrion Albuquerque. PSOBGian Pedroso - PDTAlaor
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Galdino Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _

l --I


	00000001
	00000002

