
I 	 APROVADO 

Estad&de Mato Grosso, 	 PRESIOENTE  

Prefeitura Municipal de Rio Brancth 	
Sessoes -LL/_Qii 1983. 

OP-GA BINETE W PREFEITO 

LEI IL 2 O6 JE 22 DE AGOSTO DE 1983. 
- 	

- 

DispSe •sobre a contrataçao de .ervidor 
publi ca  municipal para lotaçao junta a 
o Cartoria Ejeitora] do Juizo 47eitoral 
da 	Zona, sediado no Distriko, Muni 

C 	 c[pio e Comarca de Caceres, Estado de' 
Nato Grosso. 

- 

0 Prefeito Municipal de Rio Branco, Estado de Mat 	Grosso, 
C faz saber que a Camara Municipal aprbuou e ele sanci na a se- 

c £uinttLei 

Artigo 1.2 - Fica a Poder Exec4tivo Mu- 
nicipal autorizado a contratar urn servidor piXblico, 	*a fungdo 
de Escriturario, 	para lotaçao junta ao Cartorio Eleitoral do' 
Juizogleitoral 	da 6. 9  Zona l 	sediado no Distrito, 	Municz'pio e 
CoTrtarca de Caceres, Estado de Nato Grosso; indicado pelo Excé 
Lentisimo Sen/tar Doutor Juiz Eleitoral daquela Zonaj 

T Para'grafo u'nico - 0 contrato sçra' regi- 
do pela Conslidaçao das Leis do Trabalho-ULT, par tmpo inde 

!erminao;re .Peitadas disposiçoes legais concernents ao aces 
so e p'ogressao horizontal a vertical no Quadra de Pessoal pa 

fl ra serv idores, 	barn coma as constantes na Estrutura Bctsica da' 
PrefeituraMunicipal de Rio Branco. 	 I 

Artigo 2.9 - 0 servidor public 	contra- 
C tado, 	ätendera, 	preferencialm.ente aos eleitores do munic{pio' 

de Rio Branco e aos de outrol municipios da Cornarca, 	bern coma 
estar6. sujeito as demais ativdades, 	normas e determnaçd'es £ 
manadds da .Zegislaçdo aspecifica e autoridades competentes da 
Justiça Eleitoral da 6.9 Zona 	 I 

Artigo 3•2 
- As despesas decorrantes da 

execuçcZo -desta Lei -corrarao ppr conta de äotaço especifica 
- con.sinada no orçamento-progr4ma do corrente exercicto finan- 

ceirb, 	na iJnidade 0rçamanta'ria e Administrativa que 	enha mais 
afin4adeIcOm as serviços do servidor contratado, 	a/oiL par sit 

T 2lèmcntaçoes, 	abertas par decreto do Chafe do Poder Fcutivo 
-' Munidip&l. 

Artipo 4 • 2 	Esta Lei 	entrara' em visor': 
na data dE sua pablicaçao, corn efeito a partir do dTh 1. 9  del 
agOso de 1983; revogadas as disposi96es em contra'rio. 

Paço Municipal, Rio Branco; em 22  de 
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