
ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
C N P J 33.000.670/0001-67   

LEI MUNICIPAL N.° 524/GP/2009	 de 11 de Agosto de 2009.

"Autoriza a contratacdo temporaria
por excepcional interesse piiblico, de
um engenheiro civil, e cid outras
providéncias."

A Cdmara Municipal de Pontal do Araguaia - MT,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a
contratar urn engenheiro civil, em carater excepcional e temporaria, nos
termos do inciso IX do artigo 37 da Constituicao Federal e artigo 87 da
Lei Organica do Municipio.

Artigo 2° - Considera-se temporaria de excepcional
interesse publico, toda aquele de cujo atendimento não pode prescindir a
coletividade, nos diversos setores municipal que necessitam da presenca
do profissional a ser contratado.

Artigo 3° - Para atendimento das atividades, o
Engenheiro Civil perceberd mensalmente, o valor de RS 2.000,00 (doffs
mil reais), cumprird carga hordrio de 40 (quarenta horas) semanais.

Artigo 3° - O contrato firmado de acordo corn esta Lei,
extinguira.-se-d:

I — pelo termino do prazo contratual.

II — Por iniciativa do contratado.

III — Descumprimento por parte do Contratado das
Clausulas contratuais, apurado em processo de sindicancia.

Paragrafo Primeiro — A extincao do contrato, nos caos
do inciso II, sera comunicado corn a antececrência minima de 15 (quinze)
dias. 

Av. Ministro Joao Alberto n.° 173 - Setor Joao Rocha — CEP: 78.698-000 
Fone: (66) 401-7450 - Fax (66) 401-7678 — E-mail: pmpa.mt@uol.com.br  



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia
C N P J 33.000.670/0001-67

Artigo 4° - O prazo para contratacdo estard limitado
vigência, no ambito do municipio, da situacdo de excepcionalidade,
devendo o contrato encerrar-se, impreterivelmente, em 31 de dezembro
de 2009.

Artigo 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicacdo, revoga-se as disposicOes em contrario.

Pontal do Araguaia — 1 de agosto de 2009.

GERSON R DE MORAES
Prefeito Municipal
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