
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI Nº 1066/2004

DATA: 29 de junho de 2004.
SÚMULA:  Autoriza  a  Autarquia  Municipal  SAAE-Serviço  Autônomo de 
Água e Esgoto a contratar pessoal por tempo determinado e de excepcional 
interesse  público,  para  atender  necessidade  temporária,  e  dá  outras 
providências. 

OTAVIANO  OLAVO  PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do  Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

                                     Art. 1º - Fica autorizado a Autarquia Municipal SAAE-Serviço Autônomo de 
água e Esgoto Municipal a contratar pessoal, por tempo determinado, nos termos da Lei Municipal nº 
306/94 de 17 de outubro de 1.994, art. 4º, incisos V e VI, em caráter emergencial e de excepcional 
interesse público, para atender as necessidades temporárias, da seguinte forma:

n.º de vagas Serviço Autônomo de Água e Esgoto
01 Técnico em Química
03 Servidor Braçal

                                     Art. 2º - Os contratados nos termos desta Lei terão carga horária semanal, 
vencimentos e demais direitos equivalentes àqueles definidos para os mesmos cargos criados pela Lei 
n.º 843 de 28 de dezembro de 2001.

                                     Art. 3º - O prazo das contratações de que trata esta Lei, será estabelecido em 
conformidade com a  Lei  n.º  306/94  de  17  de  outubro  de  1.994,  art.  5º,  parágrafo  único  ou  até 
realização de concurso público.

                                     Art. 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão à 
conta  da  Dotação  Orçamentária n.°  01.002.17.512.0059.2003.319011000000  (vencimentos  e 
vantagens fixas da operação). 

                                     Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º- Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 29 de junho de 2004.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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