
PROJETO DE LEI Nº 041/2021 
SÚMULA: Define e caracteriza situação de 
excepcional interesse público e autoriza a 
contratação de pessoal por tempo   
determinado para atender a necessidade 
temporária e dá outras providências. 

 
 
          A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
 

Art. 1° - Fica pelo presente definido e caracterizado como de excepcional interesse 
público, a falta de pessoal especializado para ocupar a função de MECÂNICO. 
 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o 
Artigo 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Artigo 8º, inciso 
IV, da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, até 01(um) Mecânico, com 
carga horária de 40(quarenta) horas semanais. 
 
Art. 3° - A contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e terá duração 
de 06(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
Parágrafo único – O valor do vencimento mensal, requisitos exigidos para contratação e 
as atribuições do cargo, constam do anexo I da Presente LEI MUNICIPAL. 
 
Art. 4º - As contratações serão regidas por Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional na forma da Lei 315/1977, 001/1991 e 002/1991, mediante Contrato 
Administrativo. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
me contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 04 de maio de 2021. 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente                    

 



 
 

ANEXO I 
 
EMPREGO: MECÂNICO. 
VENCIMENTOS: R$ 5.690,00 (Cinco mil e seiscentos e noventa reais). 
 
ATRIBUIÇÕES: 

Executar os serviços de manutenção mecânica, montar e desmontar motores 

convencionais e eletrônicos de máquinas pesadas, caminhões e veículos em geral da frota 

do Município, sistemas hidráulicos, sistemas de freios e sistemas de caixas de câmbio, 

reparando ou substituindo partes de peças, visando o seu perfeito funcionamento e 

prolongamento de sua vida útil; 

Efetuar as inspeções de rotinas para diagnosticar o estado de conservação e funcionamento 

das máquinas, caminhões e demais veículos geral do patrimônio. Executar serviços de 

manutenção mecânica preventiva e corretiva em todas as máquinas, caminhões e veículos 

da frota e respectivos acessórios, assegurando seu adequado funcionamento. Executar a 

lubrificação, regulagens e calibragens de todos os equipamentos mecânicos, pneumáticos e 

hidráulicos, conforme especificações de cada máquina/veículo, utilizando os instrumentos 

apropriados. Acompanhar os testes de produção, verificando o adequado funcionamento 

das máquinas. Verificar e ajustar o alinhamento, centralização e nivelamento de todos os 

equipamentos e acessórios. Identificar e informar sobre falhas operacionais verificadas. 

Verificar as necessidades de reparos, nas ferramentas utilizadas no processo de trabalho. 

Anotar os reparos feitos, peças trocadas, para efeito de controle. Verificar o estado de 

rolamentos, trocando-os se necessário, de acordo com os padrões estabelecidos. Manter 

dados e referências dos equipamentos e peças de reposição. Executar a manutenção de 

motores, corrigindo os defeitos encontrados. Montar e desmontar motores de máquinas e 

veículos, sistemas hidráulicos, sistemas de freios e sistemas de caixas de câmbio, 

reparando e corrigindo os defeitos encontrados, substituindo partes e peças, visando o seu 

perfeito funcionamento e prolongamento da sua vida útil. Executar outras tarefas de 

acordo com a necessidade da área.  
 
 
 
 
Requisitos para ingresso: Conforme Edital do Processo Seletivo 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
JUSTIFICATIVA 

             PROJETO DE LEI Nº. 041/2021 

 

 Visa o presente Projeto de Lei definir e caracterizar situação de excepcional interesse 

público e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária e dá outras providências. 

  

A contratação de que trata este projeto de lei, visa atender uma demanda no 

Departamento Rodoviário Municipal, com o cargo de Mecânico de Máquinas Pesadas. 

 

O Departamento Rodoviário Municipal tinha no seu quadro profissional 01(um) Mecânico 

de Máquinas Pesadas, que veio a falecer.  

 

Ressalta-se a importância de um profissional Mecânico para a continuidade dos serviços 

de manutenção mecânica da frota rodoviária do Município, visto que a ausência do profissional 

vem acarretando em prejuízos financeiros com o custo elevado da manutenção em empresas 

especializadas e prejuízo na prestação dos serviços com a paralização das máquinas até que o 

reparo seja feito.  

 

 Assim, ante o excepcional interesse público, para suprir a demanda no Departamento 

Rodoviário Municipal considerando o profissional de grande importância na administração pública 

para o andamento dos trabalhos do departamento a contratação se faz necessária. 

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade, 

em regime de urgência. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 29 de Abril de 2021. 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal   

 
 
 
 
 



 
 

OFÍCIO Nº. 101/2021-PL           Salto do Lontra, 29 de Abril de 2021. 

 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

 

AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

 

 

Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Excelência e demais Edis, 
com o especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e votado em regime de 
urgência o Projeto de Lei nº 041/2021, que “Define e caracteriza situação de 
excepcional interesse público e autoriza a contratação de pessoal por tempo   
determinado para atender a necessidade temporária e dá outras providências”. 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 

consideração.    

Atenciosamente 

 

     Fernando Alberto Cadore 

                                                           PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

Exmo. Sr. João Carlos Dalberto 

MD.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

SALTO DO LONTRA-PARANÁ 


