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LEI MUNICIPAL Nº 4.410/2018.

 “DEFINE  E  CARACTERIZA  SITUAÇÃO  DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E AUTORIZA
A  CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDER  NECESSIDADE
TEMPORÁRIA”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e
em especial pelo inciso IX do art. 37, da Constituição Federal e a Lei Municipal
nº 1.005, de 24 de maio de 1990;

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

Art. 1º - Fica pelo presente caracterizado e definido como excepcional
interesse público,  a falta de pessoal  nos quadros efetivos do Município, no
período necessário para a execução de serviços com prazo determinado.
 

Art.  2º -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  realizar  a
contratação de  pessoal  por  tempo determinado para  atender  necessidade
temporária de excepcional interesse público, com base no inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, para o seguinte cargo, quantidade e carga horária: 

Nº Descrição Carga Horária

01 Fiscal Sanitário 40 Horas

  § 1º  Os requisitos exigidos para a contratação, a remuneração e as
atribuições da pessoa contratada, são as constantes nos Anexo I da presente
Lei.

 Art. 3º - As contratações de que trata esta Lei, terão vigência de até 1
(um) ano, a contar da data da contratação, prorrogável por igual período.

Art. 4º - A contratação será pelo Regime Jurídico Administrativo em
caráter excepcional,  ficando assegurada a pessoa contratada os seguintes
direitos:

I – remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual função nos
quadros permanentes do Município, conforme Lei Municipal n° 1.953, de 28
de dezembro de 2001;
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II – serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e
gratificação natalina proporcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.005, de
24 de maio de 1990;
III – férias proporcionais ao término do contrato acrescidas de 1/3 (um terço);
IV – Adicional de insalubridade nos termos da legislação municipal;
V – inscrição no Regime Geral de Previdência Social – INSS, conforme Emenda
Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998.
    

Art.  5º  -  Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  realizar
Processo Seletivo Simplificado para contratação emergencial de que trata a
presente Lei. 

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  serão
suportadas pelas dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 02 DE MAIO DE 2018

CLEITON BONADIMAN
              PREFEITO MUNICIPAL 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
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ANEXO I

Cargo: FISCAL SANITÁRIO 

Padrão: 04

ATRIBUIÇÕES

Síntese  dos  Deveres:  executar  a  fiscalização  sanitária  em
estabelecimentos  comerciais,  de  prestação  de  serviços,  de  ensino,  de
armazenagem,  de  saúde,  em  reservatórios  e  sistemas  de  abastecimento  de
água, entre outros.

Exemplos de atribuições: executar serviços de profilaxia e política
sanitária  sistemática;  inspecionar  estabelecimentos  onde sejam fabricados  ou
manuseados alimentos para verificar as condições sanitárias dos seus interiores,
limpeza  do  equipamento,  refrigeração  adequada  para  alimentos  perecíveis,
suprimento de água para lavagem de utensílios, gabinetes sanitários e condições
de  asseio  e  saúde  dos  funcionários;  inspecionar  estabelecimentos  de  ensino,
verificando  suas  instalações,  alimentos  fornecidos  aos  alunos,  condições  de
ventilação e sanitários; fazer inspeções rotineiras nos açougues e matadouros;
fiscalizar  os  locais  de  matança  verificando  as  condições  sanitárias  dos  seus
interiores, limpeza e refrigeração convenientes ao produto e derivados; zelar pela
obediência à legislação sanitária; reprimir matanças clandestinas, adotando as
medidas que se fizerem necessárias; apreender carnes e derivados que estejam
à venda sem a  necessária  inspeção;  fiscalizar  locais  que  prestam serviços  à
saúde  ou  manuseiem  insumos  relacionados  a  ela;  revisar  e  lavrar  autos  de
infração e aplicar  multas em decorrência  da violação à  legislação pertinente;
investigar  medidas  para  melhorar  as  condições  sanitárias  consideradas
insatisfatórias;  identificar  problemas  e  apresentar  soluções  às  autoridades
competentes; participar do desenvolvimento de programas sanitários; participar
na  organização  de  comunidades  e  realizar  atividades  educativas  e  de
saneamento;  vistoriar  os  estabelecimentos de venda de produtos;  proceder e
acompanhar  processos  administrativos;  instruir  autorizações  e  licenças  na
respectiva  área  de  atuação;  dirigir  veículos  da  municipalidade,  mediante
autorização da autoridade administrativa, para cumprimento de suas atribuições
específicas;  executar  atividades  para  cumprir  convênios  firmados  com outros
Entes  e  órgãos;  cadastrar,  licenciar,  inspecionar,  autuar,  coletar  amostras  e
apreender  produtos  nos  estabelecimentos  e  áreas  de  fiscalização  de  sua
competência, e outras atribuições correlatas.
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Condições de Trabalho
a) Carga horária: 40 horas semanais.
Requisitos para investidura:
a) Instrução: Ensino Médio Completo. 
b) Idade: Mínimo 18 anos.

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 38/2018

Senhor Presidente
Senhores Vereadores

Ao cumprimentá-los cordialmente o Senhor Presidente, bem como
aos demais Vereadores com assento nesta casa legislativa, oportunidade em que
estamos enviando o Projeto de Lei n 38/2018, que “DEFINE E CARACTERIZA
SITUAÇÃO  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO  E  AUTORIZA  A
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  POR  TEMPO  DETERMINADO  PARA
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA”. 

O  Projeto  de  Lei  em  epígrafe  se  justifica  na  medida  da
necessidade de tal profissional para atender as obrigações da saúde pública no
âmbito de nosso Município.

Para  podermos  atender  com  qualidade  e  eficiência  esta  área
ligada à saúde pública,  e por tratar-se de importante demanda a Vigilância e
Fiscalização Sanitária, necessário se faz a contratação de mais um profissional.

Pleiteamos,  portanto, a contratação de 01 (um) Fiscal  Sanitário
para  amparar  e  estabilizar  os  atendimentos  no  âmbito  municipal  através  de
Processo Seletivo Simplificado.

Salientamos que a Vigilância Sanitária Municipal está vinculada ao
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, definido pela Lei Federal nº 9.782/1999,
integrante do Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos da Constituição da
República,  cuja  atribuição  é  controlar  e  fiscalizar  procedimentos,  produtos  e
substâncias  de  interesse  para  a  saúde,  assim  como  fiscalizar  e  inspecionar
alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e
águas para consumo humano (art. 200, incisos I e VI), assim reiterado na norma
regulamentadora (Lei Federal nº 8080/1990, art. 6º, inciso I e VIII). 

Além  disto,  outros  fatores  de  extrema  importância  que  nos
impulsionam a efetivar a contratação da qual trata este Projeto para atender aos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: secretaria@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

anseios da política sanitária no âmbito municipal, aonde a composição da equipe
é obrigatória para continuar seu funcionamento. 

Pelo  exposto,  pedimos  aos  Senhores  Vereadores  a  aprovação
unânime deste projeto de Lei.

                                                          Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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