
PROJETO DE LEI Nº 017/2019. 
 

 
Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo 
prazo de 01(um) ano, prorrogável, por igual 
período, servidores em caráter temporário. 

 
 
          MANOEL MACHADO, Prefeito Municipal de Bagé em exercício, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda 
Casa Legislativa o seguinte: 
 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de 01 (um) ano, 

prorrogável por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para a 

Função de Intérprete de Libras, lotados na Secretaria Municipal de Educação e Formação 

Profissional, servidores em cargo, quantidade, carga horária e vencimentos mensais a seguir 

discriminados: 

  

CARGO QUANTIDADE CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO MENSAL  

Interprete de Libras 10  20 Horas R$    998,00  

 

Parágrafo único. Os Intérpretes de Libras poderão ser convocados para mais 20 horas de 

acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional. 

 

Art. 2º As especificações exigidas para a contratação de servidores na forma desta Lei, 

são as que constam na Lei Municipal nº 3375, de 25 de fevereiro de 1997, no Plano de Carreira de 

Funcionalismo Público Municipal, para cargos de igual denominação. 

 

Art. 3º Os Contratos de que trata o art. 1º serão de natureza administrativa, ficando 

assegurado aos contratados os direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, 

Lei Municipal nº 2294, de 03 de julho de 1984. 

 



Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 

orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a 

contar de 01 de março de 2019. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 de Fevereiro de 2019. 

   

 

 

                                                                                      

                                                                     MANOEL 

MACHADO        Prefeito Municipal em 

exercício.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 
 

 

 Senhor Presidente, 

 

           Senhores Vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos a essa Colenda Casa Legislativa tem por 
finalidade solicitar autorização para o Poder Executivo a contratar em caráter temporário, pelo 
prazo de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da 
Constituição Federal, para desempenhar funções na Secretaria de Educação e Formação 
Profissional. em quantidade, cargo, carga horária e vencimentos mensais discriminados no art. 1º. 

 
Justifica-se tal contratação, pelo fato de não existirem profissionais concursados 

nessa área para serem nomeados. 
 

Os referidos profissionais, desempenharão atividades na Secretaria de Educação e 
Formação Profissional de inclusão com crianças com deficiência. 

 
Destarte, trata-se de um Projeto de Lei de suma importância para a Comunidade 

Bageense, em vista disso é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas 
Excelências na análise desta importante matéria. 
  

Diante do Exposto, pedimos venia ao Douto Plenário para aprovação desta 
importante matéria. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 20 de Fevereiro de 2019. 

 

                    

                                              
                                                                     MANOEL 

MACHADO        Prefeito Municipal em 

exercício.  


