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PROJETO DE LEI N° 016, de 24 de fevereiro de 2021. 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter 

temporário e atendendo excepcional interesse público, 

um profissional para as funções de Médico da Saúde de 

Família, com carga horária semanal de 40 horas, e de 

Técnico de Enfermagem, com carga horária semanal de 

40 horas, para atender a demanda durante o exercício de 

2021, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, e 

dá outras providências. 

 

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH, Prefeito de Santa Clara do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter temporário e atendendo 

excepcional interesse público, um profissional para a função de Médico da Saúde de Família, com carga 

horária semanal de 40 horas, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, limitado a 31 de dezembro 

de 2021, em substituição a servidor temporário que solicitou exoneração, sendo que não há banca de 

concursados.  

 

 Parágrafo único - A contratação será sob forma de contrato administrativo temporário, 

mediante prévio Processo Seletivo Simplificado com inclusão no sistema previdenciário geral. 

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter temporário e atendendo 

excepcional interesse público, um profissional para a função de Técnico de Enfermagem, com carga 

horária semanal de 40 horas, para atendimento na Unidade Básica de Saúde, limitado a 31 de dezembro 

de 2021, por força do aumento de demanda para atendimento de pacientes suspeitos e positivados de 

COVID-19, sendo que há banca de concursados, mas não é possível a nomeação neste exercício, por força 

do disposto no artigo 8º, inciso IV da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020.  

 

 §1º - A contratação será sob forma de contrato administrativo temporário, respeitada a 

lista de candidatos aprovados em concurso público. 

§2º - Caso todos os candidatos aprovados no concurso público desistam da vaga de 

contrato temporário criado por este artigo, a contratação poderá ocorrer através de prévio Processo 

Seletivo Simplificado, também com inclusão no sistema previdenciário geral. 

 

 Art. 3º A remuneração pela contratação de que tratam os art. 1º e 2º, obedecerão à tabela 

de vencimentos do Quadro de Cargos do Pessoal Efetivo, proporcional à carga horária contratada.  
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Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei, serão atendidas por dotações orçamentárias da 

Secretaria de Saúde e Assistência Social. 

 

  Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

  

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO, 24 de fevereiro de 2021. 

                

 

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH 

Prefeito. 
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Mensagem Justificativa ao  

Projeto de Lei n° 016/2021. 

       

 

Santa Clara do Sul, 24 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

   Senhora Presidente e 

   Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

   A Secretaria de Saúde e Assistência Social solicita, por meio do 

Memorando Eletrônico nº 208/2021, a contratação temporária de profissional para as funções de 

Médico da Saúde de Família, com carga horária semanal de 40 horas, e de Técnico de 

Enfermagem, com carga horária semanal de 40 horas, para atendimento na Unidade Básica de 

Saúde, limitado a 31 de dezembro de 2021.  

 

A contratação de profissional para função de Médico da Saúde de Família 

justifica-se pelo pedido de exoneração do atual ocupante da função temporária. Para a função, não 

há lista de aprovados em concurso público, e por força do agravamento da Pandemia do COVID-

19 não há previsão para possibilidade de realização de certame neste exercício. Por este motivo, é 

necessária realização de Processo Seletivo Simplificado.  

 

Já para a função de Técnico de Enfermagem, a justificativa se encontra no 

aumento de demanda para atendimento de pacientes suspeitos e positivados de COVID-19. Para a 

função, há lista de aprovados em concurso público. Contudo, por força do artigo 8º, inciso IV da Lei 

Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020, não é possível a nomeação neste exercício, o que 

condiciona a criação da função temporária. Como forma de seleção, será adotada lista de aprovados em 

concurso público e, caso não preenchida a vaga, Processo Seletivo Simplificado. 

  

   Faz-se necessária a realização urgente de tal processo para garantirmos 

profissionais disponíveis para prestarem o atendimento aos pacientes que necessitarem de 

atendimento na Unidade Básica de Saúde. 
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   Contando com a habitual atenção e parecer favorável da matéria, 

solicitamos a sua apreciação em regime de urgência. 

 

   Atenciosamente, 

 

 

PAULO CEZAR KOHLRAUSCH 

Prefeito. 

 

A Senhora 

Ver.  HELENA LÚCIA HERRMANN 

Presidente da Câmara de Vereadores, 

SANTA CLARA DO SUL– RS. 

 


