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ESTADO DEMATO GROSSO

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021
DE: 24 DE MAIO DE 2021

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências
e, ao mesmo tempo, estamos encaminhando Projeto de Lei que autoriza o
Poder Legislativo, contratar temporariamente 01 (um(a) Zelador(a). pelo
período de 02 (dois) anos, para atuar na Câmara Municipal de Vereadores
sendo a carga horária, a remuneração e as obrigações funcionais àquelas
previstas para o respectivo cargo, no Plano de Cargos, Carreira e Salários -
PCCSda Câmara Municipal.

Tal contratação se faz necessária, visando dar
suporte à servidora efetiva Maria Zílma, a qual encontra-se sobrecarregada,
tendo em vista que a estrutura física da Câmara aumentou consideravelmente.

Cabe ressaltar que será necessária a realização de
Processo Seletivo para a contratação em tela, haja vista, não existir lista de
espera em seleção anterior, que será utilizada para suprir tal demanda.

Informamos, que estamos pleiteando uma carona
no Seletivo junto à Prefeitura Municipal, a qual já está elaborando Edital para a
efetivação do Seletivo.

Outrossim, informamos ainda, que
posteriormente iremos providenciar curso público para regulamentar o quadro
de servidores desta Câmara Municipal.

Diante do exposto, tendo em vista que a
contratação é necessária para o bom andamento dos trabalhos no âmbito do
Poder Legislativo Municipal, e na certeza de que os Nobres Vereadores são
conhecedores desta realidade, solicitamos a discussão e aprovação da matéria,
nos termos propostos.
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, ASS.=, tb;oQp llQN1Qy9mº' PR... MOISÉS DOS SANTOS, Prefeito Municipal de
Juscimeira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

Dispõe sobre autorização para contratação de
Servidor por tempo determinado e dá outras
providências.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo Aprovou e
eu Sanciono e Promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Legislativo, autorizado a
contratar, para prestação de serviços por tempo determinado, 01 (um(a)
Zelador(a), para atender necessidades deste Poder, sendo a carga horária, a
remuneração e as obrigações funcionais aquelas previstas para o respectivo
cargo, consoante às atribuições do Plano de Carreira dos Servidores Municipais,
conforme Lei Municipal 939 de 20 de Dezembro de 2013.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação,

Artigo 3°_ Revogam-se as disposições em contrário.
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