
          PROJETO DE LEI Nº 019-02/2018 

 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR EMERGENCIAL E 

TEMPORARIAMENTE PARA ATENDER 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

ENFERMEIRO (A), indica recursos e dá 

outras providências. 

 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul, 

 FAÇO SABER que o Legislativo Municipal aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

contratar, em situação de emergência e excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, por 06 (seis) meses, prorrogável por igual tempo, durante 

o período de atividades restritas, conforme laudo e atestado médico e possível licença de 

saúde e maternidade, da profissional ocupante do cargo, um(a) Enfermeiro(a), Padrão 11, 

Coeficiente Salarial 4,5. 
 

    Art. 2º - A contratação, de que trata esta Lei, será sob forma de 

Contrato Administrativo que estabelecerá os compromissos e responsabilidades das partes. 

    Art. 3º - Ficam assegurados, ao contratado, os direitos 

estabelecidos no Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 83-02/94, quais sejam: 

I – remuneração equivalente àquela percebida pelos servidores de igual ou assemelhado cargo 

e Nível no quadro permanente do Magistério Municipal; 

II – jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, gratificação 

natalina, vale refeição; 

III – férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, ao término do contrato; 

IV – inscrição compulsória no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 

    Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

atendidas por dotações orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de Saúde, 

Assistência Social e Habitação. 
 

    Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará 

em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 02 de julho de 2018. 

 

 

 SANDRO RANIERI  HERRMANN 

                Prefeito Municipal  

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  

PROJETO DE LEI Nº 019-02/2018 

      COLINAS, RS, 02 de julho de 2018 

 

 

 

 Senhor Presidente, 

 Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 

  

 Trata o anexo Projeto de Lei, da busca de autorização do Poder Legislativo para a 

contratação temporária e emergencial de um(a) profissional enfermeiro(a), pelas razões que a 

seguir justificamos. 

 A Secretaria de Saúde (Município) tem no quadro de servidores efetivos, apenas uma 

enfermeira (concursada), Senhora Camila Zang, que no momento encontra-se sob cuidados e 

acompanhamento médico. Ela, inclusive, tem sido orientada sobre a restrição de certas 

atividades, de sua competência, tendo apresentado laudo e atestado que configuram riscos à 

sua saúde. 

 Em que pese a dedicação da profissional às tarefas cotidianas, em especial na 

execução dos diversos Programas da Secretaria de Saúde, existe a possibilidade de a qualquer 

momento precisar afastar-se das atividades para tratamento de saúde e, na sequência 

possivelmente, em licença maternidade, no devido tempo. 

 Contando que o profissional enfermeiro é, dentro de uma equipe de saúde preventiva, 

um agente indispensável no exercício de várias funções, não podemos correr o risco de sua 

ausência e neste sentido temos a presente situação como sendo de caráter de urgência, 

solicitando a Vossas Senhorias que levem em consideração este fator, na apreciação e decisão 

da matéria. 

  

 Respeitosamente, 

 

 

        SANDRO R. HERRMANN, 

                Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador FABIEL ADOLFO ZARTH 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

Nesta Cidade 

 


