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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARANA
Gabinete do Executivo Municipal
CNPJ: 12.207.445/0001-26
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Taquarana do Povo

PROJATO DE LEI Nº 011, DE 25 DE MARÇO DE 2013
Dá nova redação ao artigo 1º, da Lei nº 322/2001
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAQUARANA, ESTADO DE ALAGOAS, no uso
da atribuição que lhe confere o inciso III, do art. 69, da Lei Orgânica Municipal.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1º O artigo 1º da Lei Municipal nº 322/2001, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a fazer contratação temporária
por prazo determinado, em regime de urgência, por excepcional interesse público
nas áreas de saúde, educação, assistência social, agricultura, meio ambiente,
esportes, cultura e turismo, obras e infraestrutura e administração e finanças”.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
e jurídicos retroativos a 02 (dois) de janeiro do corrente ano.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Taquarana/AL, 25 de março de 2013.

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal
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Taquarana/AL, 25 de março de 2013.

MENSAGEM/GP/Nº 011/2013

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei é apresentado perante esta Casa Legislativa em razão da
necessidade desta municipalidade ampliar as áreas beneficiadas com a contratação
temporária já permitida por esta municipalidade, dando nova redação ao artigo 1º, da
Lei Municipal nº 322/2001, tendo em vista a urgente necessidade de continuação
dos serviços públicos.
Desta forma se torna imprescindível ressaltar que o concurso público realizado no
ano pretérito de 2012, se encontra suspenso por determinação do Tribunal de
Contas do Estado de Alagoas, portanto, lacunas existem nas diversas áreas da
administração, tendo em vista o raio de incidência do certame suspenso.
Com efeito, esta administração pública pretende realizar contratações temporárias
enquanto perdurar tal suspensão, procedendo com os atos administrativos
necessários mediante determinação da citada corte de contas.
Por tais razões solicito que esta Casa de Leis analise e aprove o presente projeto
nos termos regimentais.

Atenciosamente,

SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA
Prefeito Municipal

