
   PROJETO DE LEI Nº 173/2018.  

 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar 

contratos emergenciais e ceder servidores para o Poder 

Judiciário da Comarca local. 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, 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 prorrogar os contratos autorizados pela 

Lei Municipal nº. 5.643 de 15/09/2016 em caráter emergencial e temporário, nos termos do inciso 

IX do art. 37 da Constituição Federal e do inciso IV do art. 19 da Constituição Estadual, de 14 

(quatorze) servidores para ceder ao Poder Judiciário da Comarca local, com ônus para o Município. 

 

   § 1º A prorrogação da contratação emergencial referida no caput será até o dia 14 de 

outubro de 2019. 

 

   § 2º A prorrogação dos contratos emergenciais de que trata esta Lei serão de natureza 

administrativa, e, regidos, no que couber, pelo regime estatutário disciplinado na Lei 2294/84 e 

Estrutura Administrativa disciplinada na Lei 3375/97, com remuneração equivalente à dos cargos de 

Oficial Administrativo, nas respectivas classes iniciais, para uma carga horária semanal de 33 horas. 

 

   Art. 2º As atribuições e horários de expediente desses servidores, serão regulados 

pelo Poder Judiciário. 

 

   Art. 3º Havendo conveniência para a administração, poderá o Executivo Municipal 

requisitar de volta o servidor, mediante revogação da cessão.  

 

   Parágrafo único. A revogação da cessão será precedida de notificação ao Poder 

Judiciário local, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, sendo que decorrido esse período, o servidor 

deverá apresentar-se na Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal para assumir suas 

funções na administração municipal ou rescindir o contrato, conforme o caso. 

 



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

orçamentárias próprias da Secretaria de Economia, Fianças e Recursos Humanos ( SEFIR). 

 

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

jurídicos a contar de 27 de novembro de 2018. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 05 de Outubro de 2018. 

 

 

 

        DIVALDO LARA 

                                                                             Prefeito 

Municipal 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 

 Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

           JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos a esta Colenda Casa Legislativa tem por finalidade 

solicitar a prorrogação dos contratos autorizados pela Lei Municipal nº 5.643 de 15/09/2016, em 

carácter emergencial e temporário, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e do 

inciso IV do art. 19 da Constituição Estadual, de 14 (quatorze) servidores para ceder ao Poder 

Judiciário da Comarca Legal. 

 

Cabe ressaltar que a cedência ao Poder Judiciário está amparada no Convênio nº 126/2014 

DEC, Processo nº 2192-14/000600-0, tendo como convenentes o Poder Judiciário do Estado do Rio 

Grande do Sul e o Município de Bagé. 

 

O objeto do referido Convênio é a parceria entre o Município e o Poder Judiciário, visando a 

qualificação e instrumentalização das Varas Cíveis do Foro da Comarca de Bagé, para atender aos 

objetivos comuns de eficiência administrativa e jurisdicional, justiça fiscal e celeridade no 

atendimento ao contribuinte, em vista disso necessitamos prorrogar os contratos autorizados pela 

Lei Municipal nº 5.643/2016. 

 

Descarte, 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 vênia ao Colendo Plenário para aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal, 05 de Outubro de 2018. 

 

 

DIVALDO LARA 

                            Prefeito Municipal 

 

 

 

 



CLEMENTINO MOLINA 

 Chefe de Gabinete 


