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PROJETO DE LEI Nº 62/2021. 
 

DEFINE E CARACTERIZA A PERMANÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PÚBLICO, AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PESSOA 
CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação em vigor, especial o inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal; 

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

  Art. 1º - Fica pela presente lei caracterizado e definido como excepcional interesse público a 
necessidade de manutenção de contrato de trabalho de profissional de enfermagem para atender 
demandas na área da saúde do município em virtude da falta de profissionais de enfermagem para o 
enfrentamento pandemia da COVID-19, bem como o atendimento diário de pacientes com outras 
enfermidades.  
 
  Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a prorrogação, por mais dois 
períodos de até 6 (seis) meses, o prazo de vigência do contrato de trabalho da pessoa contratada através 
da Lei Municipal nº. 4.700, de 18 de agosto de 2020, para o seguinte cargo/função, quantidade e carga 
horária: 
 

Denominação do Cargo/Função Quantidade de pessoal Carga horária semanal 

Enfermeiro(a) Padrão 01 40 horas 

 
 Art. 3º - O artigo 3º da Lei Municipal nº 4.700, de 18 de agosto de 2020, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

“Art. 3º - A contratação de que trata esta lei, terá vigência inicial de 6 (seis) meses, a contar da 
data da contratação, podendo ser prorrogada por até mais 3 (três) períodos de 6 (meses), 
mantidas as necessidades e o excepcional interesse público, especialmente aquelas advindas 
para o enfrentamento pandemia da COVID-19.” 

 
  Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas dotações 
orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
 Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 06 DE AGOSTO DE 2021 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
    PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI Nº 62/2021 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
  Senhor Presidente e Senhores Vereadores: 
 
  Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais Vereadores dessa Casa 
Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei em epígrafe que DEFINE E 
CARACTERIZA A PERMANÊNCIA DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, AUTORIZA A 
PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PESSOA CONTRATADA POR TEMPO DETERMINADO 
PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA. 
 
 Como já justificado no próprio texto do projeto de lei, trata-se da necessidade de manter 
temporariamente o contrato de trabalho de profissional de enfermagem para o enfrentamento 
pandemia da COVID-19, bem como o atendimento diário da grande demanda de pacientes com outras 
diversas enfermidades nas unidades de saúde do Município.  
 
  Por exposto e considerando que ainda estamos passando por uma situação difícil em relação a 
pandemia da COVID-19, precisamos manter de forma urgente esta necessidade, destacando a vacinação 
que se encontra em andamento. 
 

 Desta forma, por se tratar de uma situação excepcional e urgente, e considerando o tempo que 
levaria para a realização de um novo processo seletivo, a prorrogação do atual contrato vem ao encontro 
do interesse público, e assim não compromete o atendimento de pessoas, haja vista o tempo que 
demanda para a realização deste processo. 
 
  Assim apresentado, espera-se a aprovação unânime do Projeto de Lei ora encaminhado, em 
regime de urgência   
 
  Atenciosamente, 
 

Adilson Adam Balestrin 
Prefeito Municipal  

  
 


