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PROIETO DE LEI Nq 0521202I

Autoriza a prorrogação de contrato temporário de

Enfermeiro e dá outras providências'

Art.19-FicaoExecutivoMunicipalautorizadoa
prorrogar, pelo prazo de até seis (06) meses, em yazáo de excepcional interesse

públi.o-, .onfo.*. preceitua o inciso ú ao art.37 da Constituição Federal e inciso

III do art. 233 da lei ne 82, de 28 de março de L990, o contrato temporário de

Enfermeiro, firmado em conformidade com a Lei nq L5!4, de 24 de março de 2020'

Art. 2e - Esta Lei entra em vigor na data da sua

publicação.
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Estação, 15 de setembro de202L'

ExposlÇÃo nn MOTIVS5 DO PROIETS DE LEI Ne 052/2o2r

Senhora Presidente:
Senhores Vereadores:

Apresentamos, para análise desta Colenda Câmara de

Vereadores, o projeto de Lei em anexo, o qüal autoriza a prorrogação, p-or até seis

meses, do contrato temporário celebràdo para provimento da função de

Enfermeiro, conforme dispàsições da Lei ne 1514, de24 de março de2020'

O Projeto está sendo apresentado no intuito de

possibilitar ao Município a prorrogação do contrato com a servidora Karina Hubler

Soligo, o qual vence no dia 06 de outubro de 2021'

Salienta-se que a prorrogação está sendo proposta

para o período de até seis meses, em função da pandemia do COVID-L9' Apesar da

ãi*inriçao do número de casos, , prndutnia ajnda não acabou, sendo de suma

importância a existência de profissiànais de saúde treinados para enfrentamento

da doença, pelo que a manutànção da servidora já contratada, que desempenha há

mais de ano a função de Enfermeira na linha de frente de combate ao coronavírus

se mostra a medida mais apropriada para o momento'

Nacertezadecontarcomahabitualatençãodos
Nobres Edis, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, ficando
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