
LEI MUNICIPAL  N.º  449,  DE 16 DE SETEMBRO DE 2002

DISPÕE SOBRE PROGRAMA DE UBANIZAÇÃO DA 
SEDE  DO  MUNICÍPIO  DE  SUL  BRASIL  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DELCI ANTONIO VALENTINI, Prefeito Municipal de 
Sul Brasil, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, 
que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art.  1º -  Fica   instituído,  nos  termos  da  presente  Lei,   o   PROGRAMA  DE 
URBANIZAÇÃO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL-SC., pelo prazo de 06 (seis) 
meses, a contar da implantação do Programa,  objetivando a melhoria das vias e locais 
públicos,  com  a  pavimentação  de  ruas,  construção  de  canteiros,  calçadas  e 
embelezamento de praças e ruas da cidade, tudo de conformidade com projeto técnico.

Art.  2º  -  Para  a  execução  do  presente  programa,  fica  o   Chefe  do  Poder 
Executivo Municipal autorizado a contratar, por prazo determinado, com base no artigo 
2°,  inciso III da Lei  Municipal  n° 381/2001 de 23 de maio de 2001, até  10 (dez) 
Auxiliares  de  Serviços  Gerais,  com a  remuneração  mensal  de  R$  200,00  (duzentos 
reais), acrescido de um valor por produção, estipulado de conformidade com a obra a 
ser executada. 

      
Art. 3° -  Aplicam-se ao pessoal contratado nos termos desta lei as disposições 

constantes da Lei de Contratação por Prazo Determinado n°. 381/2001 de 23/0-5/2001.

Art. 4º -  Fica, igualmente, autorizada a contratação de profissional engenheiro 
civil, para prestação de serviços autônomo no acompanhamento e execução das obras.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotação própria prevista no Orçamento Municipal Vigente.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 16 de setembro de 2002.

DELCI ANTONIO VALENTINI
     Prefeito  Municipal
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