
  PROJETO DE LEI Nº 006 DE 14 DE JANEIRO DE 2019. 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 

Servidores para Secretaria de Economia, 

Finanças e Recursos Humanos, em caráter 

emergencial e temporário.  

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 

atribuições legais, apresenta à consideração de Vossa Excelência e do Colendo Plenário o seguinte: 

PROJETO DE LEI: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, pelo prazo de um ano, prorrogável por 

igual período, nos termos do inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, para atuarem na 

Secretaria Municipal de Economia, Finanças e Recursos Humanos servidores conforme a 

quantidade, cargo, instrução, carga horária e vencimento a seguir discriminado: 

 

Cargo Instrução Número  Horas  Salario  

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

Ensino Médio 

Técnico  

        01          40    R$ 2.100,00 

Calceteiro Ensino Fundamental 

Incompleto 

        10          40    R$ 1.500,00 

Operador de Máquina 

Pesada 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

        04          40   R$  2.000,00 

 

Servente de Pedreiro Ensino Fundamental 

Incompleto 

        10          40    R$ 1.200,00 

Pedreiro Ensino Fundamental 

Incompleto 

        10          40    R$ 1.500,00 

 

 

Art. 2º A contratação dos servidores na forma desta Lei, será de acordo com o grau de 

instrução e atividades funcionais a ser exercida. 

http://www.ceaam.net/lef/CF88.htm#a37IX


 

Art. 3º Os contratos de que trata o presente diploma legal, serão da natureza administrativa, 

ficando assegurado aos contratados os direitos previstos na Lei Municipal nº 3.375/97 e na Lei 

Municipal nº 2.294/84 naquilo que couber. 

 

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

orçamentárias próprias. 

 

 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

                            Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de Janeiro de 2019.          

             

   

 

         DIVALDO LARA   

        Prefeito Municipal.  

 

 

 

 

 

http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1997/L3375.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm
http://www.ceaam.net/bage/legislacao/leis/1984/L2294.htm


JUSTIFICATIVA 

 Senhor Presidente,  

Senhores vereadores, 

 

O Projeto de Lei que ora encaminhamos para apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa, 

tem por finalidade de o Poder Executivo a contratar Servidores para Secretaria de Economia, 

Finanças e Recursos Humanos, em caráter emergencial e temporário pelo prazo de 12 meses, 

prorrogável por igual período, não gerando vinculo com o serviço público municipal. 

 

A contratação em carácter emergencial se dá pelo fato que o Município de Bagé foi atingido 

por chuvas intensas, ocasionando alagamentos e enxurradas no mês de Janeiro de 2019 atingindo o 

maior índice pluviométrico do período, em relação ao ano anterior, ou seja, mais de 200mm em 24 

horas. 

 

Em decorrência do evento adverso houve danos e prejuízos consideráveis na extrutura geral 

do Município, especialmente no sistema viário urbano e rural, além de alagamento de residência e 

prejudicando o tráfego nas estradas rurais de acordo com o Decreto nº 002/2019 de 10 de Janeiro de 

2019, declarando SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA na área urbana e rural do Município de Bagé, 

afetada por enxurradas (COBRADE – 12.200) em anexo. 

 

É sabido, que o quadro de servidores efetivos é insuficiente para atender a demanda o que 

evidencia a necessidade de medidas administrativas. 

Destarte, trata-se de um Projeto de suma importância, em vista disso é que contamos com a 

compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação desta importante matéria. 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste Projeto de Lei. 

  

 

                        Gabinete do Prefeito Municipal,   14 de Janeiro de 2019. 

 

 

                                                                                    

DIVALDO LARA  



                                                                                     Prefeito 

Municipal.  

 


