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PROJETO DE LEI Nº 011/2021 DE 18 DE MAIO DE 2021 

 

 

Autoriza o Executivo a Contratar Servidor 

por prazo determinado para atividades 

necessárias e imprescindíveis. 

 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em caráter 

temporário, por excepcional interesse público, pelo prazo de 6 (seis) meses, os seguintes 

servidores: 

 

Cargo 

 

Quantidade 

 

Carga Horária 

 

Vencimentos 

 

Lotação 

Servente 02 (dois) 40 h R$877,29 Secretaria da Saúde 

Monitor Transporte 

Escolar 
02 (dois) 40 h R$1.126,64 

Secretaria de 

Educação 

Psicólogo 01 (um) 40 h R$4.464,61 Secretaria da 

Assistência Social 

 

§ 1º- O servidor contratado terá direito aos reajustes salariais concedidos aos 

demais servidores, assim como os adicionais inerentes ao cargo. 

§ 2º - § 2º - Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação do contrato 

por até mais um período. 

Art. 2º - O contrato de que trata o Art. 1º desta Lei, será de natureza 

administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais. 

Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a 

conta das dotações próprias previstas no orçamento. 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores (as), 

O presente projeto de lei se justifica tendo em vista a necessidade de repor 

duas serventes na Secretaria da Saúde, uma vez que há afastamento de servidores 

devido à pandemia do Covid-19. 
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Na Secretaria da Educação, com a retomada das aulas presenciais o 

transporte escolar também está em atividade, necessitando de monitores nas duas linhas 

que são de responsabilidade do município. No último concurso tivemos aprovação de 

servidores para o cargo. Ocorre que neste momento a LC 173/2020 não permite a 

nomeação destes servidores, mas permite a contratação temporária.  

Na Secretaria da Assistência Social devido à pandemia do Covid-19 

aumentou a demanda pelos serviços de psicologia. Até o presente momento esta 

demanda estava sendo suprida pela Psicóloga cedida pela Secretaria da Educação. Com 

a retomada das aulas a mesma teve que voltar a atender os alunos. 

Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para 

análise e aprovação do projeto. 

 

        Atenciosamente, 

  

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                          Prefeito Municipal  


