
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

Prefeitura Municipal TIRADENTES DO SUL 
CNPJ 94.726.320/0001-77 www.tiradentesdosul.rs.gov.br 

 

 
 

 
                                      Av. Tiradentes, 1090, Centro – Tiradentes do Sul, RS – CEP: 98680-000 

                        Fone –  55 3617 3232/3231 

 

 Oficio Nº 256/2018  Tiradentes do Sul-RS, 15 de Outubro de 2018. 
 

 

    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

    Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-

cipal Tiradentense, estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais Vereadores  para apre-

ciação o Projeto de Lei nº 019/2018, que Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Fis-

cal Sanitário  em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 

da Constituição Federal e dá outras providências. 

       
      Anexo o Projeto com a minuta e Portaria de Exoneração do Fiscal 

Sanitário. 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

Exma. Senhora. 

MARLISE ROSANE TRAESEL 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS 
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PROJETO DE LEI Nº 019/2018                                   Tiradentes do Sul,10 de Outubro de 2018. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 

Fiscal Sanitário  em razão de excepcional inte-

resse público, nos termos do inciso IX do art. 

37 da Constituição Federal e dá outras provi-

dências. 

 

 

  ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, enca-
minha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 01 (um) Fiscal Sanitário em razão de 
excepcional interesse público, em caráter emergencial, sob a natureza de contrato de trabalho por 
prazo determinado, com base no art. 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil. 

Art. 2º As contratação autorizada pela presente Lei será regulada pela Lei Municipal n.º 
067, de 12 de maio de 1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do Mu-
nicípio de Tiradentes do Sul. 

Art. 3º Fica autorizado o Município de Tiradentes do Sul, Poder Executivo, com base no 
inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, a contratar servidor pelo período de 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por iguais períodos. 
§1º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação pelo período remanescente, no 
caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário e desde que persista a 
justificativa da necessidade da contratação. 

§2º Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a Administração Municipal 
autorizada a promover rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o seu término, 
sem que disto decorra qualquer obrigação de indenização a seu ocupante. 

Art. 4º O vencimento, as atribuições, condições de trabalho e requisitos para contratação 
serão os seguintes: 

DENOMINAÇÃO: FISCAL SANITÁRIO 

 
NÍVEL: II PADRÃO: 7 

VALOR R$ 2.004,61 

 
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Orientar os serviços de profilaxia e policiamento 
sanitário na área sob sua jurisdição coordenando ou executando os trabalhos de inspeção dos 
estabelecimentos ligados a industrialização e comercialização de produtos alimentícios, a imóveis 
recém construídos ou reformados e o estabelecimento de ensino, para proteger a saúde da 
coletividade e levantam dados com mapeamento de locais causadores de poluição ambiental e 
agilizar medidas para a solução. 

 
DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Coordenar ou executar a inspeção de fábricas de 
laticínios, massas, conservas ou de outros tipos de produtos alimentícios como armazéns, 
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restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares, verificando as condições, sanitárias de 
seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração suprimento de água, instalações sanitárias 
e condições de aceite e saúde dos que manipulam alimentos, para assegurar as condições 
necessárias a produção e distribuição de alimentos sadios e de boa qualidade, proceder a 
instalação de imóveis novos e reformados, antes de serem habitados, verificando as condições 
sanitárias das áreas fluviais e o estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas 
para opinar na concessão de habite-se, inspecionar depósitos de veneno e de embalagens vazias 
destes, orientando seu acondicionamento; atuar junto aos agentes causadores de poluição de 
qualquer espécie ou natureza aplicando todas as medidas cabíveis para a solução do problema ; 
dirigir veículo, quando necessário para o desempenho das atribuições inerentes ao seu cargo; 
executar outras tarefas semelhantes. 

 
REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 

a) Escolaridade: Ensino Médio b) Idade: mínima de 18 anos 

b) Outras: Carteira Nacional de Habilitação.  

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

c) Horário: Período de 40 horas semanais. 
           

          Art. 5º  A forma de contratação será realizada em caráter administrativo, através de 
Processo Seletivo Simplificado.  

          Art. 6º Constatada a necessidade de atendimento à população e relevante interesse 
público, poderá o contratado de conformidade com a presente Lei, realizar serviço extraordinário 
com a devida autorização e justificativa da Secretaria a qual está vinculado. 

          Art. 7º  O recrutamento, a seleção e a contratação do servidor será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Administração, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde a execução e 
fiscalização do contrato celebrado.   

          Art. 8º Ao servidor contratado por esta Lei, aplicar-se-á o Regime Geral de Previdência 
Social. 

          Art. 9º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
específicas. 

          Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-

TES DO SUL, aos 10 dias do mês de Outubro de 

2018. 
 
 
 

Alceu Diel 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 019/2018 
 

 

Após cumprimentá-los, quero expor os motivos que me levam a 
encaminhar-lhes o projeto de lei,  nesta oportunidade em que em nome do interesse público lhes 

peço autorização legislativa para o Município poder contratar em caráter emergencial 01 (um) 

Fiscal Sanitário  em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 

37 da Constituição Federal e dá outras providências, nos termos do projeto de lei nº 019/2018. 

   Estamos propondo a contratação temporária, pelo período de até 06 (seis) 

meses com possibilidade de prorrogação por iguais períodos de Fiscal Sanitário. 
 
    O servidor efetivo que ocupava o cargo de fiscal sanitário se exonerou e, 
desde então, o município depende de designar servidor para desempenhar tal função. 
 
    Devido a complexidade da função a Administração Municipal entende ne-
cessário a contratação emergencial de um profissional efetivo, mas como não temos nenhum 
concurso vigente e por ser oneroso a realização de um novo curso público para o cargo de fiscal 
sanitário, estamos encaminhando o presente projeto de lei, que visa atender as necessidades.   
 
   Diante disso, e fazendo uso do princípio da razoabilidade, deste profissional 
contratado será por processo seletivo simplificado de seleção pública. 
 
   Com o intuito de sanar a falta deste profissional e, conseqüentemente, regu-
larizar a situação do nosso Município, estamos encaminhando este projeto de lei e pedimos sua 
aprovação com a maior brevidade possível. 
 
 

   Atenciosamente. 

 

 
Tiradentes do Sul-RS, 10 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

Alceu Diel 
Prefeito Municipal 
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