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RESOLUÇÃO Nº 002 / 2017 
 

Autoriza o Poder Legislativo Municipal de 
Igarapé-Açu - Pará a contratar temporariamente 
servidores para atender excepcional interesse 
público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal, e dá outras providencias. 

 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ AÇU, no uso de suas atribuições legais e no Artigo 
137 e seguintes do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Igarapé Açu, faz saber que o 
Plenário da Câmara Municipal de Igarapé Açu aprova e a Mesa Diretora promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1° - Fica o Poder Legislativo Municipal de Igarapé Açu, autorizado por esta Resolução, a 
contratar temporariamente servidores públicos, para atender o excepcional interesse público. 
 
Art. 2° - A autorização feita pelo art. 1º desta Resolução trata da contratação de pessoal para os 
seguintes cargos e vagas, com o provimento dos respectivos servidores a seguir: 
 
a) Digitador (01 VAGA):  ALCILANE MERGULHÃO BRASIL; 
b) Copeira (01 VAGA):  ANGELA DO SOCORRO SOUZA NUNES; 
c) Tesoureiro (01 VAGA):  CARMEM GEOVANNI COELHO DE ALMEIDA; 
d) Operador de Som (01 VAGA): THIAGO HENRIQUE SOLEDADE FELIPE SILVA; 
e) Servente (01 VAGA):  VALDENISA MENDES DA SILVA; e 
f) Pregoeiro (01 VAGA):  WILSON PRUDENCIO DE MOURA FILHO. 

 
Art. 3° - Os cargos constantes nos artigos anteriores serão destinados para exercer suas funções 
junto à Câmara de Vereadores de Igarapé Açu, em números e provimentos necessários. 
 
Art. 4º – A contratação de que trata esta lei será válida para os exercícios financeiros de 2017 e 
2018, compreendendo o período de 02 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2018, quando se 
encerrará por decurso de prazo. 
 
Art. 5º – Os Servidores contratados por esta lei receberão em retribuição pecuniária aos serviços 
prestados os valores definidos em contrato a ser firmado com o Legislativo Municipal, cuja 
vigência contratual será de 01 (um) ano, renovável por igual período. 
 
§ 1º – As despesas oriundas dos contratos de que trata esta Resolução, correrão por conta da 
dotação orçamentária deste Poder Legislativo, nos termos da lei, e serão lotados os servidores 
contratados na Câmara de Vereadores de Igarapé Açu.  



 
 
 
§ 2º – Os servidores contratados nos termos desta Resolução, para todos os efeitos, enquanto 
perdurarem seus contratos, serão segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social 
– INSS, nos termos do § 13º do art. 40 da CF/88.  
 
Art. 6º – Os servidores contratados nos termos desta Resolução são de livre nomeação e 
exoneração do Presidente, a quem estão subordinados, porém, seus provimentos obedecerão as 
necessidades de execução de suas respectivas funções e aos limites de gastos destinados a este 
fim.  
 
Art. 7º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 
02 de Janeiro de 2017 revogadas todas as disposições em contrário.  

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Igarapé-Açu, em 21 de junho de 2017. 
 
 

 
 

NORMANDO MENEZES DE SOUZA  ELLEN DO SOCORRO R. QUEIROZ ALMEIDA 
Presidente Municipal de Igarapé Açu    Vereadora 1ª Secretária 

 
 
 
 

BENEDITO LEONARDO R. DA SILVA   GIANCARLO LOPES PONTES 
Vereador 1º Secretário      Vereador 2º Secretário 

 


