PERMANECE TRAMITANDO NAS COMISSÕES COMPETENTES
PROJETO DE LEI N.º059/2018, DE 21 DE JUNHO DE 2018.

AUTORIZA
O
EXECUTIVO
MUNICIPAL A CONTRATAR 01
(UM) AGENTE ADMINISTRATIVO
AUXILIAR,
EM
CARÁTER
EMERGENCIAL.

PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio
Grande do Sul, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º - Fica o Executivo Municipal autorizado a contratar 01 (um) Agente
Administrativo Auxiliar, em caráter emergencial, por contrato administrativo, para
cumprir carga horária de 35 horas semanais, pelo período de 01 (um) ano, a contar da data
de publicação desta Lei, com possibilidade de prorrogação por igual período, bem como
possibilidade de rescisão antecipada se necessário, devendo perceber vencimentos
equivalentes ao padrão 10, Classe A, para atuar na Secretaria Municipal de Saúde,
observando classificação, conforme o Edital N.º 067/2016, retificação do Edital
Nº066/2016 do Processo Seletivo Simplificado nº006/2016.
Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas através da seguinte
dotação orçamentária: 07.001.0010.0301.0002.2007.33319004.
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Candelária, aos 21 dias do mês de junho de 2018.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei está sendo encaminhado em virtude da necessidade de
contratação emergencial de 01 profissional Agente Administrativo Auxiliar, 35 horas semanais,
para atuar junto à Secretaria Municipal de Saúde no Departamento Administrativo.
Justifica-se a necessidade da contratação para ampliar o número de profissionais
atuando na marcação e regulação de consultas/procedimentos, bem como no cadastro do Cartão
do SUS. A contratação será feita por contrato emergencial, pelo período de um ano, com
possibilidade de prorrogação por igual período, sendo que, neste intervalo de tempo será
providenciado concurso público para suprimento da função.

Para a contratação emergencial será observada a classificação final,
conforme Edital nº067/2018, do Processo Seletivo Simplificado nº006/2016.
O impacto financeiro e orçamentário está sendo encaminhado em anexo.
Diante do exposto, Senhor Presidente e demais pares dessa Casa, a aprovação do
presente Projeto de Lei é de vital importância para o interesse público e sua apreciação se faz
necessária em regime de urgência.
É a justificativa.
Gabinete do Prefeito Municipal de Candelária, aos 21 de junho de 2018.

PAULO ROBERTO BUTZGE
Prefeito Municipal

