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PROJETO DE LEI Nº 019/2017 DE 20 DE JUNHO DE 2017 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 

Servidor por prazo determinado para atividades 

necessárias e imprescindíveis. 

 

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

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

servidores: 

 

SERVIDOR QUANTIDADE C. HORÁRIA REMUNERAÇÃO 

Almoxarife 1 (um) 40h R$1.488,36  

Servente 2 (dois) 40 h R$779,90 + abono de 

157,10, para 

equiparação ao salário 

mínimo nacional. 
 

§ 1.º – O servidor contratado terá direito aos reajustes salarias concedidos aos 

demais servidores. 

 

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

mais um período. 

 

§ 3.º – Ocorrendo a prorrogação, por tratar-se de 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. 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 versa sobre a contratação de servidores (duas 

serventes) para suprir necessidade junto à Secretaria da Educação, tendo em vista que as 

duas servidoras lotadas na Escola Padre Pedro Copetti no Sítio dos Mellos, estão grávidas e 
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com gravidez de risco e, portanto afastadas do trabalho. 

 

No caso do Almoxarife, o titular está em processo de aposentadoria estando 

já afastado. Nesse sentido há a necessidade de contratação do servidor concursado até sua 

efetivação após a aposentadoria do titular. 

 

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

projetos. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto  Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal 


