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PROJETO DE LEI Nº 008/2018 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 

contratação de servidor por prazo determinado. 

 

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a prorrogar a 

contratação feita em caráter temporário da servidora Irene Baratto Vidal, operária, a contar de 

16.02.2018, pelo período de seis meses, prorrogável pelo mesmo período, por quantas vezes 

forem necessárias, até a conclusão da sua licença saúde. 

 

§ 1.º – A servidora contratada terá direito aos reajustes salariais concedidos aos 

demais servidores. 

 

Art. 2.º – 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. 3.º – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das dotações orçamentárias próprias. 

 

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

 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente Projeto de Lei se dá em virtude de uma situação excepcional que 

vem ocorrendo.  

A Dona Irene, que por diversas vezes já foi contratada pelo município como 

operária, sofreu um acidente de trabalho em 24.12.2017. Desta maneira, para cumprirmos 

com nossas obrigações para com ela, é necessária a prorrogação da contratação, por quantas 

vezes forem necessárias para que a mesma cumpra sua licença saúde.  

Ainda, é importante frisar que a intenção deste projeto é tutelar pela 
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segurança tanto da servidora, como do município de Faxinal do Soturno.  

Tendo em vista que o contrato anterior se encerrava em 16.02.2018, se torna 

fundamental o caráter retroativo do exposto. 

Por fim, destaque-se que os pagamentos vêm ocorrendo por conta do INSS, 

não tendo o município nenhum ônus monetário neste procedimento. 

Contamos com a atenção dos nobres Edis para a análise e aprovação destes 

projetos. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto  Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal 


