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PROJETO DE LEI nº 085, EM 20 DE JUNHO DE 2013. 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a  contratar, 
em regime de emergência e sem concurso 
público, 01 (um) Arquiteto e 01 (um) 
Engenheiro Civil. 

     
  
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a  contratar temporariamente, 
sem concurso público, em  caráter  excepcional de interesse público, para 
atender situação de emergência,  art.37, IX, da CF,  a contar da data de 
assinatura do contrato,  por um período de 10 (dez) meses, podendo ser 
prorrogado por mais um período de até 10 (dez) meses, conforme Art. 226, da 
Lei Municipal n° 2183, Regime Jurídico dos Servidores Municipais,  01 (um) 
Arquiteto, padrão 10,  com  20 (vinte) horas semanais e um Engenheiro Civil, 
padrão 10, com 20 (vinte) horas semanais,  no Departamento de Engenharia, 
junto a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 
Art.2°.  Esta contratação visa suprir necessidade de profissionais na Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos,no Departamento de Engenharia,  para 
atender demanda de projetos a serem analisados do setor privado e também 
as obras que o município tem em andamento e as que estão para serem 
iniciadas. 
Art. 3º. A remuneração mensal a ser paga aos servidores contratados é fixada 
em conformidade Lei  Municipal, nº 3530, de 03.06.11, que cria o cargo de 
Arquiteto e na Lei Municipal nº 2233, de 20.12.01 alterada pela Lei Municipal nº 
2959, de 17.03.08, proporcionais às 20 (vinte) horas contratadas, devendo 
serem  reajustados nos mesmos índices e datas em que forem reajustados os 
vencimentos dos demais servidores municipais. 
Art. 4º.  Servirão de recursos para cobertura das despesas descritas nesta Lei 
a seguinte dotação orçamentária: 
05- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 
001-Departamento de Obras e Viação 
15.451.3003.2052- Manutenção Atividades Dep. Obras e Urbanismo 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
     Gabinete do Prefeito Municipal de 
Sobradinho,  aos 20  dias do mês de junho de 2013. 
 
 
 

Luiz Affonso Trevisan,   
Prefeito Municipal. 

_____________________________________________________________________________________ 
Rua General Osório, 200–CEP 96900-000– SOBRADINHO– RS  

CNPJ 87.592.861/0001-94  –  Fone (51)3742.1098 – Fax (51)3742.1545– 
E-mail: administracao@sobradinho-rs.com.br – site: www.sobradinho-rs.com.br 

“Doe sangue, doe órgãos, salve uma vida.” 
 

mailto:administracao@sobradinho-rs.com.br


 
 
 
 
 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Of. 394/13- SMA   Sobradinho, 20 de junho  de 2013. 
 
 
 
Ilma. Sra.: 
Vereadora Maxcemira De Pellegrin Trevisan, 
Presidente da Câmara de Vereadores  
Sobradinho - RS. 
 
 
     Senhora Presidente: 
 
 
 
     Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria, 
encaminhamos o Projeto de Lei 085, autorizando   o Executivo Municipal a  
contratar, em regime de emergência e sem concurso público, 01 (um) Arquiteto 
e 01 (um) Engenheiro Civil, com 20 (vinte) horas semanais, cada, cujos cargos 
estão criados em lei, com previsão de uma vaga para cada cargo.    
    

Estas contratações serão para  suprir 
necessidade de profissionais, ainda existente, na Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Urbanos, para atender demanda principalmente projetos de 
financiamentos habitacionais e também das obras em andamento por parte da 
Administração Municipal e também  as que estão para serem iniciadas. 
                

Contando com a aprovação do projeto,  desde 
já  agradecemos. 
      

Atenciosamente, 
 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
     Prefeito Municipal. 
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