
 

   

PROJETO DE LEI Nº 87 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar Servidor por prazo determinado para 
atividades necessárias e imprescindíveis. 

 

   Art. 1º - O Executivo Municipal fica autorizado a contratar, pelo prazo de 180 
dias, em razão de excepcional interesse público, servidores em quantidade, funções e ven-
cimentos conforme segue: 

 

SERVIDORES QUANTIDADE CARGA HO-

RÁRI 

REMUNERAÇÃO LOTAÇÃO 

Operário 6 (seis) 40h 664,03 Sec. de Obras e 
Serviços Públi-

cos 

Técnico de En-
fermagem 

1 (um) 40h 1.267,22 Sec. da Saúde 

 
Odontólogo 

1 (um) 40h 3.379,26 Sec. da Saúde 
 

 

  § 1º - Os servidores contratados terão direito aos reajustes salariais concedi-
dos aos demais servidores. 
 

  § 2º - Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação dos contratos até 
a data da homologação do resultado final do concurso público. 
 

  § 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 - Os contratos de que trata o Art. 1º desta lei, serão de natureza admi-
nistrativa, ficando assegurados 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 orçamentárias próprias. 
 

  Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Justificativa 
 
 Senhores Vereadores 
 
  Encaminho para Vossa apreciação este Projeto de Lei que versa sobre a con-
tratação em caráter emergencial de 8 servidores, cujas atividades já vem acontecendo nes-
te ano de 2015 e que terão seus prazos de contratação expirados em 31/12/2015. Como 
tratam-se de cargos que serão ocupados por servidores concursados a partir de 2016, é 
imprescindível que, para que os serviços não sejam cessados, haja esta contratação emer-
gencial já que o Concurso Público encontra-se atualmente na fase de elaboração do Edital 
por parte da empresa contratada. As informações que nos foram prestadas pela Objetiva 
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Concursos é que no prazo de até 15(quinze) dias o Edital poderá ser publicado, ficando en-
tão o tempo subsequente por conta das datas estabelecidas no mesmo pela prestadora do 
serviço. Neste período porém, é inviável que o município fique desassistido destes serviços 
acima listados os quais são de vital importância para a comunidade como um todo. Desta-
que-se que a necessidade da Odontóloga para a Sec. da Saúde deve-se ao fato de termos 
tido um pedido de exoneração recentemente, e dos operários assim como da técnica de en-
fermagem justifica-se pela necessidade de emergência em alguns serviços vitais ao municí-
pio. Deste modo, certo de sua compreensão, encaminho este Projeto para análise e apro-
vação. 
 

Atenciosamente, 
 
 

VOLNEI COLVERO SAVEGNAGO 
Prefeito Municipal 

 
 


