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PROJETO DE LEI Nº 05/2020, DE 13 DE MARÇO DE 2020. 

  

 Dispõe sobre a contratação de Enfermeiro por Neces-

sidade Temporária de Excepcional Interesse Público 

do Município de TIRADENTES DO SUL e dá outras 

providências. 

  

    ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, estado do Rio 

Grande do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Municí-

pio, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

  

Art. 1º: Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter emergencial e temporária 

nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, enfermeiro para atuar junto a 

Secretaria Municipal da Saúde, pelo período de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual 

período, conforme descrição abaixo: 

Denominação: Enfermeiro. 

Quantidade:  01 (um) profissional 

Remuneração Mensal: 3.664,50. 

Carga Horária Semanal: 40 horas. 

Padrão: 9 (nove)  

Art. 2º: A contratação que trata a presente Lei, objetiva atender as necessidades da Secreta-

ria Municipal de Saúde, principalmente junto às unidades básicas de saúde e postos de aten-

dimento no perímetro urbano e rural, inclusive com visitações e atendimento domiciliar de 

pacientes, bem como no cumprimento de atendimento à convênios firmado com entidades e 

órgãos governamental com a municipalidade.  

 § 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação pelo período remanes-

cente, no caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário e desde que per-

sista a justificativa da necessidade da contratação. 

 Art. 3º: Será realizado processo seletivo simplificado, com função reserva, para a contrata-

ção que trata a presente Lei. 

Art. 4º: A contratação autorizada pela presente Lei, será regulada pela Lei Municipal nº 

067, de 12 de maio de 1994 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o Regime Jurídi-

co dos Servidores Públicos do Município de Tiradentes do Sul e extinguir-se-á, sem direito a 

indenização por interesse público;  pelo término do prazo contratual e por iniciativa do con-

tratado. 

Art. 5º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

  

Tiradentes do Sul, 13 de março de 2020. 
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                        ALCEU DIEL  

                      Prefeito Municipal.  

 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

     PROJETO 05/2020 

Após cumprimenta-los, passo a expor os motivos que me levam a encaminhar 

o referido projeto de lei, uma vez que entendemos ser de suma importância a contratação de 

forma emergencial do Enfermeiro, uma vez que necessitamos para melhorar o atendimento 

junto as Unidades de Saúde, principalmente da necessidade de manter um Enfermeiro, junto 

das unidade e postos de saúde, enquanto estiverem prestando atendimento ao público. 

Também é necessário a prestação de serviço do referido profissional, na even-

tual constatação de surto de qualquer vírus ou doença bem como no atendimento de casos 

especiais tipo falência intestinal, que necessitam alimentação por meio parenteral e/ou ou-

tros procedimento, em termos de cooperação firmado com o município, tudo de acordo com 

as metas do Fundo Nacional da Saúde – FNS.  

 

 

 

 

Tiradentes do Sul, 13 de março de 2020. 
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