
 

PROJETO DE LEI Nº026 DE 02 DE MAIO DE 2016 
 

 

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 

Oficineiro 

para o 

CRAS 

1(UM) 40h R$1.036,54 

 

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

 

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



Justificativa:  

Senhores Vereadores: 

 

O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) deve 

oferecido em todos os Centros de Referência da Assistência Social (CRÁS) e tem como 

objetivo apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de laços, promovendo o acesso a 

direitos e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida. O trabalho social com 

famílias é realizado no âmbito do PAIF. É um conjunto de procedimentos realizados 

com o objetivo de contribuir para a convivência, reconhecimento de direitos e 

possibilidades de intervenção na vida social de uma família. Este trabalho estimula as 

potencialidades das famílias e da comunidade, promove espaços coletivos de escuta e 

troca de vivências. Para atrair as famílias ao serviço o município deve desenvolver 

oficinas como forma de atrair o público alvo. No Município de Faxinal do Soturno o 

PAIF é desenvolvido através de oficinas de artesanato duas oficinas por semana e o 

Projeto mãos na massa que acontece no Horto Municipal três vezes na semana. 

Este Serviço vem sendo desenvolvido desde a implantação do CRÁS. 

Neste sentido, sem podermos deixar uma ação exitosa sem continuidade. 

Certos de Vossa Compreensão. 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

VOLNEI COLVERO SAVEGNAGO 

Prefeito Municipal 


