
LEI MUNICIPAL Nº 1454/2015, DE 10 DE MARÇO DE 2015. 
 

 
Autoriza a contratação por tempo determinado de 
excepcional interesse público da Câmara 
Municipal, nos termos do Inciso IX do art. 37  da 
Constituição Federal, no cargo/função de 01 
(um/uma) Diretora Geral, na forma que específica, 
e dá outras providências. 
 

    O PREFEITO DE FAXINALZINHO,  Estado do Rio 
Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,faz saber que à 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo o Projeto de Lei 
Legislativo nº002/2015 de 04 de março de 2015, transformando na seguinte Lei: 
 
 
    Art.1º - Fica o Poder Legislativo autorizado, nos teros do 
inciso IX, do artigo 37 da Constituição Federal, a efetuar contratação por prazo 
determinado de excepcional interesse público de 01 (uma) Diretora Geral, pelo prazo de 
90 (noventa) dias, prorrogável por igual período, para o suprimento de vaga no 
cargo/função da funcionária que se encontra afastada por motivo de saúde e se encontra 
em benefício de auxilio-doença, conforme comunicação em Anexo do Instituto de 
Previdenciário. 
 
    Art.2º- O contrato, de que trata o artigo anterior, será de 
natureza administrativa, com as regras aqui estabelecidas: 
 I - A jornada de trabalho será de 20h (vinte horas) semanais de segunda a sexta 
feiras; 
 II - O padrão de vencimento correspondente ao cargo/função, conforme legislação 
municipal pertinente; 
 III - Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional; 
 IV - Férias Proporcionai, ao término do contrato; 
 V - Inscrição no sistema oficial de previdência social. 
 
    Art.3º-  O projeto de Lei dispensa Processo Seletivo, pois se 
trata de cargo em comissão de acordo com o projeto de lei nº005/2011 de 30 de novembro 
de 2011 que reestrutura o Quadro Geral de Pessoal do Poder Legislativo Municipal e dá 
outras providências, e também para atender ao Princípio Constitucional da 
Economicidade. 
 
 
 
 
 
 



    Art.4º- As despesas decorrentes da implantação da presente 
lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias. 
 
    Art. 5º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
    Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO, AOS DEZ DIAS DO MÊS DE 
MARÇO DE 2015. 
 
 
 
     ____________________ 
         Selso Pelin 
     Prefeito de Faxinalzinho 
Registre-se e Publique-se 
Em, 10 de março de 2015. 
 
_______________________ 
  Julio Cesar Pires Luz 
Secretário de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


