
DECRETO N° 086, de 09 de abril de 2021. 
 
“CONTRATA SERVIDORA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 
OSMAR TOZZO, Prefeito Municipal de Passos Maia, no uso das 

atribuições de seu cargo, e de conformidade com o Art. 62, X, da Lei Orgânica Municipal, 
Considerando o Termo de Convênio celebrado com o Município de 

Ponte Serrada para atendimento do Lar Abrigo de Crianças e Adolescentes da Comarca de 
Ponte Serrada; 

Considerando a necessidade de ceder Assistente Social com carga 
horária de 20 (vinte) horas semanais para o cumprimento do convênio supracitado; 

Considerando a inexistência de profissional disponível no quadro 
permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade; 

Considerando a homologação parcial do Processo Seletivo nº 001/2021 
publicada na data de 01/03/2021; 

Considerando o disposto nos incisos VI e VII, do art. 3º, da Lei Municipal 
n. 243, de 13 de outubro de 1998, que autoriza a contratação de servidores em caráter 
temporário até a realização de Concurso Público e/ou Processo Seletivo para o 
preenchimento das vagas na forma da Lei; 

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º CONTRATAR a senhora CLAUDIA TONET, para ocupar o cargo 

de Assistente Social, com carga horária semanal de 20 (vinte) horas, lotando-a na 
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, pelo período de 05/04/2021 a 31/12/2021. 

Parágrafo Único - Para o exercício do cargo, a servidora ora contratada 
fará jus ao vencimento mensal previsto no anexo III, da Lei Complementar nº 005, de 31 de 
outubro de 1999. 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação com efeitos 

retroagindo a 05 de abril de 2021. 
 
Passos Maia SC, 09 de abril de 2021. 
 
 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 

 
Certifico que o presente Decreto foi publicado no Diário Oficial dos Municípios de Santa 
Catarina (www.diariomunicipal.sc.gov.br) em observância ao disposto no Art. 91-A da Lei 
Orgânica Municipal. 
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