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PROJETO DE LEI Nº 021/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022. 

 

 

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, o seguinte servidor: 

 

Cargo 

 

Quantidade 

 

Carga Horária 

 

Vencimentos 

 

Lotação 

Agente de vigilância 

em saúde 01 (um) 40 h  R$ 1.783,43 Secretaria da Saúde 

 

§ 1º- Os servidores contratados terão direito aos reajustes salariais concedidos 

aos demais servidores, assim como os adicionais inerentes ao cargo. 

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

mais um período. 

§ 3º - Ocorrendo a prorrogação, por tratar-se de uma situação “sui generis”, 

excepcionalmente, não se aplicará o prazo previsto no Art. 237 da Lei Municipal nº 1.350/01 

e o disposto na Lei nº 2.299/15. 

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

administrativa, ficando assegurado 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 contratação temporária, justifica-se, tendo em vista que a 

Agente de Vigilância em Saúde, que ocupa o cargo, servidora Cláudia Bisognin possui 



2 

 

impossibilidade patológica, homologada por perícia médica, que a impede de atuar no serviço 

externo. Por este motivo, torna-se necessária a contratação temporária para suprir essa 

carência, até que a servidora possa voltar a desenvolver plenamente suas funções. 

Diante dos motivos expostos, solicita-se a aprovação do projeto, para a 

viabilização da manutenção serviço público municipal. 

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

análise e aprovação do projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


