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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS 

GABINETE 1)0 PREFEITO 

MENSAGEM DE LEI N° 06612021. 
DE 07 DE JANEIRO DE 2021. 

Excelentíssimo Presidente, 

Nobres Edis, 

Estamos encaminhando projeto de lei que; Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a prorrogar a vigência dos testes seletivos 

autorizados pelas Leis Municipais em caráter de excepcional idade 

em face Pandemia evitando a aglomeração de pessoas e dá outras 

providências". 

Senhores Vereadores, como é de conhecimento de todos, estamos 

vivendo momentos de excepiconalidades, em particular a proibição de 

aglomearação de pessoas em face da pandemia. 

Tambem temos que te preconizda 

na Legislação Federal o qual sypende os concurso até 31 de dezembro 

de 2021, porém a contintuldade dos serviços s faz nescessario,oibÇ

principalmente nas áreas de Saúde e Assistência Socil. 

Diante da nescesidade em carater excerYcional solicitamos a 

Autorização Legislativa para prorrogação dos Tes,tés Seletivos nos termos 

da Lei. 

aExcelên ia se)ignem em apreciar 

RECE1 
RODRIGU S DE LIVEIRA  

refeito do unicípi 

Destarte, soliitamos que V 

a matéri'ém rrnê de 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° .0f2/..12021 
DE 07 DE JANEIRO DE 2021. 

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

prorrogar a vigência dos testes seletivos 

autorizados pelas Leis Municipais em caráter 

de excepcional idade em face Pandemia 

evitando a aglomeração de pessoas e dá 

outras providências". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITIS/RO, no uso da atribuição legais, 

faz saber que Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte. 

LEI 

Art. 1° Fica autorizada a r&rogação dos pra ±s dos Testes Seletivos 

autorizados a prorrogação pela eis 131012019 e 131?/2019  e autorizados e 

aprovados pelas Leis Municiís 1086/2017, 1094/2017, )1141/2o17, 1024/2016, 

1078/2016, 1168/2017, 1169/ 17, 1183/2018, 1185/2018eJ1209/2018, , por um (01) 

ano podendo ser prorrogad por igual período em caso d/necessidade comprovada 

ou a não realização do corurso público neste período/ 

Art. 20  Esta Lei eyitra em vigor na d 
	

da sua pubIicaço, retroagindo seus 

efeitos a'Í eiieiro d'e 2021. 

	

RONALDI 
	

ES DE OLIVEIRA 

Pfefeito do Muniípio 
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