
PROJETO DE LEI Nº 05 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015 

 

Autoriza o Executivo a Contratar Servidores 

por prazo determinado para atividades 

necessárias e imprescindíveis. 

 

Art. 1° - Fica o Poder executivo autorizado a contratar em caráter 

temporário por excepcional interesse público, pelo prazo de 6 (seis) meses, para a 

Secretaria de Saúde os servidores abaixo relacionados: 

 

VAGAS CARGO CARGA 

HORÁRIA 

VENCIMENTO 

01 Terapeuta ocupacional  30h 1.425,00 

01 Psicólogo 40h 3.379,26 

01 Odontólogo 40h 3.379.26 

01 Médico 40h 3.379,26 

 

§1º- O servidor contratado terá direito aos reajuste salariais concedidos 

aos demais servidores. 

§2º- Havendo necessidade, fica autorizado 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 - 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° - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a 

conta das dotações próprias previstas no orçamento. 

 

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 

  Senhores Vereadores 

 

  O projeto que ora se apresenta, versa sobre a contratação de quatro (04) 

profissionais para atividades necessárias e por prazo determinado, na Secretaria de 

Saúde. 

A contratação da Terapeuta Ocupacional e de um Psicólogo, são para 

repor dentro da Equipe do NAAB os contratos vencidos, ficando a equipe completa 

capaz de atender a demanda da UBS. Salienta-se que o psicólogo desempenhará 

também, atividades junto aos Programas da Assistência Social. 

A contratação de um Odontólogo justifica-se pelo fato de que, uma das 

Odontólogas da UBS encontra-se de Férias e a outra em atestado Médico, o que 

contribui para que a Administração recorra a contratação emergenciais para suprir esses 

faltas. Mas desta forma, o trabalho não possui continuidade e nem qualidade. 



A contratação de um Médico deve-se ao fato de que o Médico que atuava 

na UBS pediu demissão. Neste sentido Vossa Compreensão. 

 

Atenciosamente, 

  

                                                                

 

                                                                                  Volnei Colvero Savegnago 

                                                                                        Prefeito Municipal 


