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PROJETO DE LEI Nº 074-04/2016 
  

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.723, 
de 05 de fevereiro de 2016, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar, em caráter 
temporário e de excepcional interesse 
público, na forma do Art. 37, inc. IX, da 
Constituição Federal, os profissionais que 
menciona. 

 

Art. 1º Altera o art. 1º, inciso I, da Lei Municipal n° 6.723, de 05 de fevereiro de 
2016, o qual passa a viger com a seguinte redação: 

 

“I - 01 (um) Enfermeiro, padrão 10, com carga horária de 40 horas semanais;” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 02 de agosto de 2016. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 
 Henrique Azambuja Lagemann 
Secretário da Administração e Recursos  Humanos 

 
 
 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 02 de agosto de 2016. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 074-04/2016 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 074-04/2016, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.723, de 05 de 
fevereiro de 2016, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em caráter temporário e 
de excepcional interesse público, na forma do Art. 37, inc. IX, da Constituição Federal, 
os profissionais que menciona. 

A Lei Municipal nº 6.723, de 05 de fevereiro de 2016, 
autorizou a contratação de um profissional enfermeiro para atuar na Estratégia de 
Saúde da Família II, bairro Imigrantes, para substituir a enfermeira titular desta Unidade 
que está em licença maternidade prevista até novembro de 2016. Ainda, esta solicitação 
foi para que o ESF Imigrantes não parasse, pois não temos enfermeiros disponíveis 
para atuar 40 horas e os técnicos de enfermagem somente podem atuar com a 
supervisão deste. 

Considerando a justificativa para contratação, a alínea “d”, 
inciso V, do art. 73, da Lei 9.504/97, excepciona a vedação de contratações quando 
forem necessárias para atender serviços de sobrevivência, saúde e segurança da 
população, conforme entendimento exarado no Recurso Especial Eleitoral n° 27.563, do 
TSE. 

Por conseguinte, a alteração proposta faz-se necessária, 
uma vez que o cargo de Enfermeiro, contrato temporário, tem a carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais e não, como havia sido informado anteriormente de 35 (trinta 
e cinco horas) semanais.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


