
 

 

PROJETO DE LEI Nº93 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 
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 LOTAÇÃO 

ENFERMEIRO 1(UM) 20h R$1.689,63 Sec. da Saúde 

 

  § 1º – O servidor contratado terá direito aos reajustes salarias concedidos aos 

demais servidores. 

  § 2º – Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação dos contratos 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: 

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

Projeto de Lei que visa autorizar a contratação temporária de um Enfermeiro com carga 

horária de 20h de modo a suprir a carga horária de servidor já ocupante do cargo (40h) o qual 



precisará afastar-se do mesmo pelo período de 20 horas semanais em função de outra atividade 

em outra instituição. Deste modo, no intuito de manter o servidor já contratado, com carga 

horária reduzida, mas ao mesmo tempo, não ter prejuízo nos serviços realizados haja visto que a 

Secretaria da Saúde conta com apenas 2 cargos de Enfermeiro, submeto este projeto de lei com 

o objetivo de contratar um novo profissional de Enfermagem com carga horária de 20h, ficando 

assim a Secretaria assistida de dois profissionais de Enfermagem, ambos com carga horária de 

20h semanais. Contamos com sua análise e aprovação. 

 

Atenciosamente, 

 

Dirceu José Casarin 

Prefeito Municipal 
 


