
Ofício 111/2015 Giruá, 09 setembro de 2015.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº  116/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a promover
contratação temporária de excepcional interesse público".

A  referida  solicitação  justifica-se  em  decorrência  da  necessidade  de  contratação  de  um
profissional no cargo de servente, para suprir as demandas existentes no prédio do Centro Administrativo Bruno
Edgar Schwerz, tendo em vista a necessidade de conservação e limpeza geral de todas as áreas internas e externas
do mesmo, a fins de manter o local em bom estado físico, para atendimento dos usuários os quais o frequentam
diariamente. 

Ressaltamos que a contratação justifica-se em virtude da servente concursada estar em gozo de
licença assiduidade.

Encaminhamos, em anexo, cópia de estima de impacto orçamentário e financeiro.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal 

 

Excelentíssimo Senhor
João Carlos Taborda Zimmermann
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



 

 
PROJETO DE LEI Nº 116/2015 DE 09 DE SETEMBRO DE 2015.

Autoriza  o  Executivo  Municipal  a
promover  contratação  temporária  de
excepcional interesse público

Art.1º- Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a promover contratação por tempo determinado,
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme dispõe o artigo 37, inciso IX da
Constituição  Federal,  artigo  232  da  Lei  Municipal  998/90,  para  suprimento  de  vaga  existente  na  Secretaria
Municipal de Administração, conforme segue:

Função/Cargo Quantidade Carga Horária semanal Vencimento

Servente 01 vaga 40 horas R$ 832,46

Paragrafo único -  A contratação referida no caput deste artigo sera de até 04 (quatro) meses, conforme dispõe o
artigo 235 da Lei Municipal  998/90, alterado pela  Lei Municipal  nº  3094/2005. As atribuições dos referidos
cargos, é parte integrante desta lei, no anexo único.

Art.2º -Para efetivar a contratação destinada ao preenchimento da vaga, será realizada processo seletivo
para contratação temporária, com base nos critérios estabelecidos pelo decreto nº 332/2011 e 637/2013.

Art.3º- Os interessados em participarem do processo seletivo, deverão comparecer, em data,  horário,
local, e critérios, estabelecidos, que serão divulgados posteriormente através de Edital.

Art.4º- O Contrato será de natureza administrativa, ficando assegurado os direitos previstos no Regime
Jurídico dos Servidores -  Lei Municipal 998/90, inclusive no que se refere ao reajuste anual, que deverá ser na
mesam data e nos mesmo índices do funcionalismo municipal.

Art.5º- O contrato terá vínculo previdenciário regido pelo Regime Geral da Providência Social, conforme
dispõe o § 13 do artigo 40 da Constituição Federal.

Art.6º-O candidato selecionado que for contratado deverá implementar  a documentação exigida pelo
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, além de comprovar possuir no mínimo Ensino Fundamental
Incompleto.

Art.7º- As despesas decorrentes desta  Lei  correrão  por conta  de dotação orçamentária  da Secretaria
Municipal de Administração:
03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
03.01 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0003.2.008 – MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.04.00.00 - 6535 – Contratação por Tempo Determinado 
FR: 001 – Livre

Art.8º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 09 DE SETEMBRO DE 2015, 60º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

ÂNGELO FABIAM DUARTE THOMAS
Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!



ANEXO ÚNICO

CARGO SERVENTE

Atribuições:
- Proceder à limpeza e conservação de móveris, objetos, utensílos e dependencias dos edifícios públicos;
- Proceder à limpeza de pisos, vidros, lustres, móveis, instalações, sanitárias, tapetes, trilhos, capachos, panelas,
louças e objetos de metais;
- Polir objetos de metal; remover lixo e detritos;
- Lavar e encerar assoalhos;
- Lavar e passar roupas, retirar pó de livros e estantes, de armários, etc.
- Fazer arrumação em locais de trabalho;
-Varrer pários;
- Fazer o café e servi-lo;
- Proceder a arrumação, conservação e remoção de móveis, máquinas e materiais;
- Atender telefones, quando necessário;
- Anotar e transmitir recados;
- Transportar volumes;
- Eventualmente efetuar a entrega e recebimento de expedientes ou correspondências
- Executar outras correlatas.
  

Viva a vida sem drogas!


