
PROJETO DE LEI Nº 30 DE 10 DE JUNHO DE 2015. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
prorrogar  contratação  de  Servidores  para
desempenhar  atividades  necessárias  e
imprescindíveis.

 Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  prorrogar  contratação  das

servidoras abaixo relacionadas: 

1. Claudete Vestena – Zelador do Museu de Novo Treviso

2. Gislaine de Oliveira Salvieri – Técnico em Enfermagem – ESF

3. Marivana Giovelli Casali – Educador Físico

Parágrafo único – Esta prorrogação expira tão logo seja concluído o Concurso Pú-

blico ou até a data de  31 de Dezembro de 2015.

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, retroagindo seus
efeitos à data de 22 de Junho de 2015.

Justificativa

Senhores Vereadores:

Na  oportunidade  em  que  lhes  cumprimento,  submeto  à  Vossa  Apreciação  este

Projeto de Lei que visa a prorrogação dos contratos dos profissionais acima mencionados para

suprir as necessidades de serviços já existentes no município, os quais são desempenhados pelos

mesmos e que aguardam a realização do Concurso Público. Salientamos que após a sanção da Lei

nº2.299 de 22 de Maio de 2015 iniciamos o processo de organização para a realização do referido

Concurso. Entretanto, até que o mesmo não seja efetivado e concluído, os serviços prestados por

estas servidoras não podem ser cessados em vista do ônus que causaria à comunidade. Também é



válido  ressaltar  que  como  o  período  contratação  temporária  estender-se-á  somente  até  a

homologação  final  do  concurso,  tornar-se-ia  inviável  realizar  todo  um  processo  seletivo

simplificado, dado que em um curto espaço de tempo os referidos contratos serão rescindidos.

Assim sendo, ensejo que sejam analisadas as necessidades apresentadas de modo

que os serviços possam continuar a ser prestados até que não hajam profissionais efetivos para o

desempenho de tais atividades.
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