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PROJETO DE LEI Nº 098, DE 23  DE DEZEMBRO  DE 2020. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar, 
em regime de emergência, sem concurso público 
e/ou Processo Seletivo, 02 (dois) Enfermeiros e 02 
(dois) Técnicos em Enfermagem. 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente,  em 
caráter excepcional de interesse público, para atender situação de emergência, com 
base no Art. 37, IX, da Constituição Federal, em razão da pandemia do COVID 19 e o 

grande aumento de casos positivos no Município, 02 (dois) Enfermeiros e 02 (dois) 

Técnicos em Enfermagem, por um período de 06 (seis) meses, a contar de 04 de 
janeiro de 2021, podendo ser prorrogado, por até 06 (seis) meses, caso persistam as 

razões da contratação. 

Parágrafo Único: Para a contratação autorizada no art. 1º, serão reconduzidos 
servidores que já estão em  exercício nas   funções de atendimento à população em 
função do COVID-19. 

Art. 2º  A remuneração mensal a ser paga aos contratados e carga horária é fixada 
em conformidade com a tabela abaixo,  devendo ser reajustado nos mesmos índices e 
datas em que forem reajustados os vencimentos dos demais servidores municipais. 

QUANTIDADE FUNÇÃO   CARGA HORÁRIA   
 VENCIMENTO 

02 Enfermeiro     40 horas    R$ 3.000,00 

02 Técnico em enfermagem              40 horas    R$ 1.500,00 

Art. 3º  As atribuições, os direitos e as obrigações das contratações previstas nesta 
Lei serão as constantes dos respectivos instrumentos contratuais, e aplicadas, no que 
couberem, as disposições do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais. 

Art. 4º  As despesas decorrentes das contratações temporárias previstas neste artigo 
correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias: 

Órgão: 8 – Secretaria Municipal de Saúde 
Unidade 1 – Fundo Municipal de Saúde – ASPS 
Ação: 2106 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde – ASPS 
Unidade 2- Fundo Municipal de Saúde- recursos Vinculados 
Ação 2127 – Bloco Custeio Ações e Serviços de Saúde-ESF/PACS 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sobradinho, aos 23 dias do mês 
de dezembro de 2020. 

 
Luiz Affonso Trevisan, 

Prefeito Municipal. 
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Of.255 /20-SMA   Sobradinho, 23  de dezembro de 2020. 
 
 
 

Ilmo.Sr. 
Ver. Elemar Lazzari 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Sobradinho 

  
 
   Senhor Presidente: 
 
 
 

Ao cumprimentarmos Vossa Senhoria 
encaminhamos  para apreciação e votação Projeto de Lei n° 098, que Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a contratar, em regime de emergência, sem 
concurso público e/ou Processo Seletivo, 02 (dois) Enfermeiros e 02 (dois) 
Técnicos em Enfermagem  

 
As contratações se justificam em razão dos 

atuais contratos estarem vencendo e que profissionais servidores do município, 
da área da saúde, continuam afastados em razão de licenças, caracterizando 
com isso  a diminuição de profissionais nas equipes nas unidades de saúde. 

Justifica-se também, a contratação em razão 
do grande aumento de casos de COVID 19 em nosso município aumentando o 
fluxo de atendimentos nas unidades de saúde, sobrecarregando as equipes, e 
que a diminuição do número de profissionais colocaria em risco a população. 

Contando com a aprovação do referido Projeto, 

em regime de urgência, para que não haja prejuízo no atendimento à 
população, desde já agradecemos. 

 
   Cordialmente, 
 
 
     Luiz Affonso Trevisan, 
   Prefeito Municipal. 
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