
PROJETO DE LEI N.º 52 DE 14 DE SETEMBRO DE 2015

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

Art.1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  prorrogar  por  6  meses  a

contratação da servidora abaixo relacionada:

1. Eliane Padilha – Técnica de Enfermagem – ESF

Art.  2º -  O  contrato  de  que  trata  o  Art.  1º  desta  Lei,  será  de  natureza

administrativa,  ficando  assegurando  à  contratada  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 de sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores:

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

Projeto de Lei que visa a prorrogação, por 6 meses, do contrato da profissional acima

mencionada para suprir as necessidades de serviços já existentes no município, os quais

são desempenhados pela  mesma e que aguardam a realização de Concurso Público.

Saliento que o processo de efetivação do Concurso Público está em andamento na fase

de licitação da Empresa que irá desempenhar o serviço. Por conta disso acreditamos que

estendendo o prazo da contratação da profissional por mais 6 meses, teremos a garantia

da manutenção do serviço até que o Concurso Público seja efetivado e concluído. 



Reitero que esta medida é necessária para que  os serviços prestados por esta servidora

possam ter   continuidade sem causar nenhum prejuízo à comunidade. É válido ainda

dizer que como a mesma desempenha funções junto a projetos e ações específicas da

secretaria, já é conhecedora das rotinas que constituem tais ações. Portanto, solicitamos

a  manutenção  da  profissional,  pois  no  momento  e  devido  a  todos  esses  fatores,  a

substituição não seria viável. Deste modo solicito a aprovação deste Projeto de Lei.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


