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PROJETO DE LEI Nº  007/2017  DE 15 DE MARÇO DE 2017 

 
 

Autoriza o Executivo a Contratar Servidor por prazo 

determinado para atividades necessárias e 

imprescindíveis. 

 
 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, na forma do Art. 37, 

inciso IX da Constituição Federal, combinado com o Art. 90 da Lei Orgânica Municipal, em 

caráter temporário, por excepcional interesse público, para compor a Equipe da ESF – Estratégia 

da Saúde da Família, pelo prazo de 6 (seis) meses, 1 (um) Agente Comunitário de Saúde, 

contrato de 30 (trinta) horas semanais, com remuneração mensal de R$1.120,00 (hum mil e cento 

e vinte reais), para desempenhar atividades junto à Secretaria da Saúde. 

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

demais servidores. 

§ 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 1.677/05. 

Art. 2º - Os contratos de que trata o Art. 1º desta Lei, serão de natureza 

administrativa, ficando assegurado aos contratados 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. 

 

   

 Considerando que o município de Faxinal do Soturno possui 15 vagas do cargo 

de ACS, 09 na ESF Sede e 06 na ESF Santos Anjos, sendo que esses estão divididos por 

microárea. 
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Considerando que a Microárea 04 da ESF Sede, Comunidade de Novo Treviso, 

atualmente está descoberta, visto que a ACS Marlene da Rocha Sari, servidora efetiva, 

encontra-se afastada do cargo, por tempo indeterminado, devido a problemas de saúde, 

conforme laudo médico, em anexo. 

Com isso, justifica-se a contração de um ACS para suprir a necessidade da 

microárea 04 da ESF da Sede. 

                       Contamos com a atenção dos nobres edis para a análise e aprovação deste projeto, 

pois ele é imprescindível para o bom andamento dos serviços municipais em saúde. 

 

                Atenciosamente. 

 

 

Clóvis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


