
DECRETO N° 163, de 03 de maio 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, c/c 
a Lei Municipal n. 243, de 13 de outubro de 1998, 

 
Considerando a necessidade de contratar Auxiliar de Serviços Gerais 

para dar andamento aos trabalhos da Secretaria de Educação, em especial a monitoria de 
temperatura, higienização de ônibus, durante a vigência da pandemia no exercício de 2021; 

Considerando a inexistência de profissionais disponíveis no quadro 
permanente de servidores desta municipalidade para suprir a referida necessidade; 

Considerando o disposto nos incisos I, 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 para atender necessidades transitórias; 

Considerando o disposto na lei complementar 173/20, art. 8º que impede 
a realização de concurso publico. 

Considerando o disposto no Plano de Contingência – PLANCON, que 
prevê a necessidade de servidores para realização de atividades de monitoria nos ônibus do 
transporte escolar; 

Considerando que a descrição do cargo permite a realização destas 
atividades. 

Considerando assim, estarem presentes os requisitos de contratação de 
pessoal por tempo determinado, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º CONTRATAR, a servidora ANA CAROLINE BATISTA 

FORTUNATO para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com carga horária 40 horas 
semanais, lotando-a na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, no período de 
03/05/2021 a 22/12/2021: 

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

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Passos Maia SC, 03 de maio de 2021. 
 
 

OSMAR TOZZO 
Prefeito Municipal 
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