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PROJETO DE LEI Nº 023/2020 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 

contratação de servidor por prazo determinado. 

 

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

contratação feita em caráter temporário do servidor Dyef Lucas Gonçalves Bittencourt, 

engenheiro, a contar de 28.11.2020, pelo período de 11 (onze) meses. 

§ 1.º – O servidor teve sua contratação autorizada pela Lei 2.464 de 08.11.2017, 

e já teve prorrogação contratual autorizada pelas Leis 2.511 de 31.10.2018, 2.547 de 

22.05.2019 e 2.571 de 25.11.2019. 

§ 2.º - O período de prorrogação previsto no Art. 1.º coincide com o período 

restante de Licença Interesse do engenheiro titular do cargo Paulo Pio Soldera. 

§ 3.º - Ocorrendo a interrupção da Licença Interesse, cessará a prorrogação.   

Art. 2.º – 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, bem como os reajustes salariais concedidos aos demais servidores. 

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 Engenheiro Civil do município, está gozando Licença Interesse, que vence no final 

de outubro  de 2021. 

Face a isso, há a necessidade de se manter um profissional no setor, para dar 

continuidade aos serviços de engenharia. 

Nesse sentido, estamos encaminhando este projeto de lei, propondo a prorrogação do 

contrato do atual profissional, que se justifica pelos motivos relacionados: 

Considerando que o contratado, em questão, já cumpriu o período de adaptação e 

entrosamento, no desenvolvimento das atividades inerentes ao setor; 
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Considerando que uma nova contratação, neste momento, acarretará mais um período 

considerável de adaptação; 

Considerando também a eficiência do contratado e o seu desempenho, junto ao setor;  

Julgamos premente esta prorrogação, que permitirá a continuidade dos serviços, em 

observância ao cronograma em desenvolvimento. 

Contando com a atenção dos nobres Edis e pela importância do assunto, solicitamos a 

análise e aprovação do projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

 

  Clovis Alberto Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal  


