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Ofício nº 078/2017                                                                                  Giruá, 08 de Junho de 2017.
SMAD/SP

 

Senhor Presidente

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar para

apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  075/2017  que  “Autoriza  o  Executivo  Municipal  a

Promover Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público”.

O Município de Giruá decretou Situação de Emergência, através do Decreto no 1215/2017, por

ocasião de evento adverso tipificado como chuvas intensas, em conformidade com a Lei nº12.608/2012,

em Instrução Normativa nº02/2016 do Ministério de Integração Nacional, o qual teve parecer favorável da

Defesa Civil, e homologado pelo Governo do Estado, em parte da área urbana e em parte da área rural

do  Município.  Em  virtude  destes  acontecimentos,  a  Administração  Municipal,  vem  trabalhando

intensamente para solucionar os problemas causados pelo excesso de chuvas ocorridas neste período. 

Assim informamos que o presente projeto tem por objetivo realizar a contratação de 02 (dois)

Patroleiros, sendo necessária a realização da contratação emergencial e em caráter excepcional dos

profissionais  mencionados,  para  prestar  os  serviços  necessários  junto  a  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Rural.  A Administração Municipal em busca de profissionais qualificados para estes

serviços,  salienta  que  para  o  pleno  exercício  das  atividades,  é  de  extrema  importância  que  estes

profissionais  patroleiros  tenham  noções  básicas  de  nivelamento,  patrolamento,  terraplanagem,

escoamento  de  água  e  recuperação  de  estradas,  entre  outros  serviços,  pois  terão  em suas  mãos

maquinários  e  motoniveladora,  que  exigem  estes  conhecimentos.  A  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento  Rural  possui  no  quadro  de  servidores  apenas  um  operador  especializado  em

motoniveladora, e conta com duas máquinas em pleno funcionamento, e outra que está em término de

conserto, sendo necessário que estes profissionais já estejam preparados e aptos ao serviço.

Por fim, as referidas contratações no âmbito orçamentário e financeiro, condizem com o disposto

na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), oficialmente Lei Complementar 101/2000.

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

Atenciosamente,

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Luiz Fernando Copetti Desbessel

Presidente do Poder Legislativo

Giruá/RS
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PROJETO DE LEI Nº 075/2017                                                         DE 08 DE JUNHO DE 2017.

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

 
            Art.1º -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  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 preenchimento de
vaga existente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, em cargo, quantidade, carga horária
semanal, escolaridade e vencimento a seguir discriminados:

Cargo Quantidade Carga horária Escolaridade Exigida Vencimento
Patroleiro 02 40 horas

semanais
Ensino Fundamental

Incompleto
R$ 1.275,66

Paragrafo único -  A contratação referida no caput deste artigo será de até 12(doze) meses, podendo
ser prorrogado por igual período de tempo, conforme dispõe o artigo 234 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-  O contrato  será  de  natureza  administrativa,  ficando  assegurados  ao  contratado  os
direitos previstos no Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 998/90, inclusive no que se refere ao
reajuste anual, que deverá ser na mesma data e nos mesmos índices do funcionalismo municipal.
 
            Art.3º - O contratado terá seu vínculo previdenciário regido pelo Regime Geral da Previdência
Social, conforme dispõe o §13 do artigo 40 da Constituição Federal.  
 
            Art.4º-  Para se efetivar a contratação será realizado processo seletivo, em conformidade com
Decreto Municipal nº 332/2011 e 637/13.
            Art.5º-  Os interessados em participarem do processo seletivo, deverão comparecer, em data,
horário, local, e documentação, que serão divulgados posteriormente através de Edital.

            Art.6º  -  O candidato  selecionado  que  for  contratado  deverá  implementar  a  documentação
exigida pelo Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal,  além de comprovar a escolaridade
exigida para cargo, sendo:
-  Comprovante  de  escolaridade  de  Ensino  Fundamental  Incompleto,  e  cópia  da  carteira  de
Habilitação/CNH, de no mínimo, categoria “C”.
- Experiência comprovada na atividade de operador de motoniveladora.

            Art.7º -  As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pela dotação orçamentária da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural:
16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
16.02 –  ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL
26.0782.0059.2,052 – MANUT/MELHORAMENTOS DE ESTRADAS
3.1.90.04.00.00-7144 - Contratação por tempo Determinado
FR: 0019 – livre

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 08 DE JUNHO DE 2017, 62º ANO DA
EMANCIPAÇÃO.

RUBEN WEIMER
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO

 

CARGO: PATROLEIRO

ATRIBUIÇÕES: realizar  o  nivelamento,  patrolamento,  terraplanagem,  escoamento  de  água  e
recuperação  de  estradas,  manipulando  e  operando  motoniveladora,  em  serviços  gerais  de
necessidade do município,  usando  equipamentos  de  proteção  (EPI)  indicados  para  as  tarefas,
encarregando-se do bom desempenho da máquina, como conferência do nível de óleo do motor,
nível de água, nível do óleo do torque, entre outros. Observar a capacidade da máquina em relação
ao serviço a ser executado, operar, em caso de necessidade, outras máquinas pesadas tais como:
pá carregadeiras, retroescavadeiras, e outras similares; desempenhar outras atividades correlatas
determinadas pela Chefia imediata. 
Requisitos para provimento: Comprovante de escolaridade de Ensino Fundamental Incompleto, e
cópia da carteira de Habilitação/CNH, de no mínimo, categoria “C”.
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