
Ofício nº 103/2015 Giruá, 20 de agosto de 2015.
SMAD/MCR

Senhor Presidente:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em  que  vimos  encaminhar  para
apreciação  e  deliberação  o  Projeto  de  Lei  nº  108/2015,  que  “Altera  a  redação  da  Lei  Municipal
5072/2014 que Autoriza o Executivo municipal  a promover contratação temporária de excepcional
interesse público”.

O presente Projeto de Lei  visa alterar a Lei Municipal nº 5072/2014, de contratação temporária de
excepcional interesse público, especificamente o prazo de contratação, visto a necessidade da permanência
destes profissionais  para desempenhar suas funções junto a Secretaria Municipal de  Promoção Humana e
considerando o que prevê o artigo 234 do Regime Jurídico Único: 

“Art.234  –  As  contratações  temporárias  de  excepcional
interesse  público,  terão  dotações  orçamentárias  específicas  e
não poderão ultrapassar o prazo de vinte e quatro (24) meses.”

Dessa forma, a prorrogação do prazo se faz se necessária, para que os atendimentos junto ao Grupo
de Apoio Psicossocial – GAP, o qual realiza atendimentos às crianças e adolescentes semanalmente que
encontram-se em estado de vulnerabilidade e risco social no nosso município, não sejam interrompidos, pois
poderá vir a prejudicar as crianças/adolescentes, mães as quais estão em atendimento, como aglomerar a fila
de espera para suprir as demandas existentes.

Salientamos que a apreciação deste, em regime de urgência se faz necessária, considerando que para
ser efetuada a prorrogação do contrato existente, a publicação da lei deve dar-se antes do final da vigência
deste. 

Sem mais, e nos colocando a disposição para eventuais esclarecimentos, 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 108/2015  DE 20 DE AGOSTO DE 2015.

Altera a redação da Lei Municipal 5072/2014 que
Autoriza  o  Executivo  municipal  a  promover
contratação temporária de excepcional interesse
público.

Art.1o. Ficam alterados  o artigo  1º  da  Lei  Municipal  nº  5072/2014  que passa  a  vigorar  com a
seguinte redação:

 Art.1o Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  promover contratação  por  tempo
determinado para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  para
suprimento de vaga existente na Secretaria Municipal de Promoção Humana, conforme segue:

….

§ 1º - A contratação terá vigência até que se tenha candidato aprovado em concurso público, apto a
assumir o cargo, não ultrapassando o prazo máximo de 24 meses, conforme dispõe o artigo 234 da Lei
Municipal 998/90, alterado pela Lei Municipal nº 3.094/2005.
§ 2º -Aplica-se este prazo somente para o cargo de Assistente Social mencionado na Lei 5072/2014.

   (NR)

Art.2o.  Os demais artigos da Lei Municipal 5072/2014 permanecem inalterados.

 Art.3o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ(RS), EM 20 DE AGOSTO DE 2015, 60º ANO
DE EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Viva a Vida sem drogas!


