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MENSAGEM

Nq.

Excelentíssima Senhora

MARrA DA CONCETÇÀO DOS ANJOS
Presidenta da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Bxcelentíssima Senhora Presidenta
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciação os inclusos Projetos de Lei
que Dispõe sobre Contratação

Temporária de pessoal para desenvolvimento dos serviços

públicos essenciais e contínuos, no âmbito do Município de Nossa Senhora do Socorro

e

dá outras providências.

A relevância do serviço público é benefício da gera

para a coletividade, justificam a

medida excepcional e impõem pronta atuação governamental, no sentido de confortar situação
de relevante interesse público, social e econômico da comunidade local, pelo que o Prefeito

Municipal, valendo-se da competência que lhe atribui a Lei Orgânica Municipal, submete
apreciação dessa Casa Legislativa

o

Projeto de Lei anexo, com

contratações, assegurar a execução de programas federais e

a

o objetivo de, vias as

o desenvolvimento de novos

instrumentos das políticas públicas.

Ao ensejo, convicto da importância e urgência da tutela legal conferida ao projeto

de

lei adunado, solicito, a apreciação de seus termos por esta r. Casa Legislativa, oportunidade
em que renovo meus protestos de admiração e apreço por Vossa Excelência e os dignos pares
componentes dessa Câmara Municipal.

Gabinete do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em 10
de

junho de 2015.

FÁBIO HENRIQUE

S

.ANA DE CARVALHO,

Rua Antônio Valadào, s/na - Centro hdministrativo José do Prado Franco
(79)
2lO7-781412107-7842 - Fax: (79) 2rO7-7854 12107-7819 - C.N.P.J. 13-128.81410001-58
Tel.:
CEP 49160-000 - Nossa Senhora do Socorro/Sergipe
site: www.ansocorro.com.br e-mail: prefeito@socorro.se.gov.br
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DE 10 DE JIJNHO DE 2OI5

Dispôe sobre

a

renovação

de

Contratação

Temporária de pessoal para desenvolvimento
dos serviços públicos essenciais e contínuos, no

âmbito Município de Nossa Senhora do Socorro
e dá

outras providências.

Aú. le - Para Atender a necessidade temporária

de excepcional interesse público

e

viabilizar regular desenvolvimento de serviços públicos essenciais e contínuos, fica o Município

de Nossa Senhora do Socorro autorizado a renovar contratação temporária dos serviços de
equipe multidisciplinar no sentido de executar as atividades e atribuições próprias das funções
especificadas no Anexo I que integra esta Lei.

AÍt. 2e - As contratações

temporárias autorizadas por esta Lei estão limitadas e

subordinadas ao atendimento das condições definidas no Anexo I, que integra esta Lei.

Aú.

3s

- As contratações temporárias disciplinadas nesta Lei têm prazo de vigência

limitado a LZ (doze) meses, podendo ser proÍrogadas uma única vez e por igual período, sendo
que os contratos poderão ser rescindidos antes do prazo previsto nesta Lei.

Art.

4s - As despesas decorrentes das contratações temporárias aqui disciplinadas e

autorizadas serão suportadas por recursos próprios do Município.
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Art.

5q - Esta

lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir

de 01 de julho de 2075.

Art.

6s - Ficam revogadas, no que

conflitar,

as disposições normativas em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Nossa Senhora do Socorro, Estado de Sergipe, em
10 de junho de 2015.

Fábio Henrique

Carvalho,

Rua Antonio Valadão, s/n - Centro Administrativo José do Prado Franco
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ANEXO

Contratação

Formação

I

Carga Horária

Vagas

Valor RS

/Escolaridade
Agente de Limpeza

Alfabetizado

40 horas

ó0

788,00

Merendeira

Alfabetizado

40 horas

20

788,00
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