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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

PROJETO Dtr LtI N.' OQr , DE 25 DE JUNHO DE,}O}L.

" Mâh irabalhq novar realizaoõoí
aDM2021 2024

,AT]TORIzu A CONTRATAÇÃO, EM CATLTER
TMERGENCIAL E POR TEMPO
DETERMINÁ.DO, DE 01 (UM)
FAXUECNUTICO, PÁRÁ ATENDER A

Art" 1" Fica o Poder Executirro Municipal autorizado em car:áer eniergencial e pcrr

tempo determinado, reatrizar a contratação ternporária de um tàrmacêutico, para atender o
excepcional interesse público, de acordo com o inciso IX, do afi.37 da Constituição Federal e

ar1. 3oda Lei N4unicipal n" 530i2002.

Art. 2" O contrato será de natureza adrr-rinistrativa de 40 (quarenta) horas semanais,
pelo prazo de 06 {seis) meses. prorroeàvetr por iuuai periodo, cont-orme o disposto no artigo 4o,

inciso VI, combinado com o artigo 2"" inciso VI" alínea "d", da Lei Municipal no 53012{}A2.

Parágrafo único. Para fins de remuneração. será enquadrado no quadro de cargos
efêtivos, Tabeia de Faixas e Sub Faixas de Vencimento lrlível Superior, 40 horas, Faira de
Q',I-cíãin Í pq 1 O,47 AO rt"Â. *il ô h^\,Â^Àhr^c a ^,rorÂhro À cÂtâ ,^-;" - nitonta nanfar n. \JLTUJTUt\'t-l\QJ.r-t-Qr\(r!orrtrr!rt\rr§u!rr(v.t!Yuut!trrqçJ!rL.LdrJç\trLLrrfd!rrvr!!!rrlqrvJ/,-

conforme Lei §4unicipai n" 1.851. de2A20"

Art. 3" As riespesas deccrientes do abieto desta Lei serão suportatlas pela dotação
orçamentália própria.

Art. '{o Esta l-ei ei11ra em r,igor na sua publicação.

GABIhiL"i"E T}Ü

junho cte 2021.
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Oqt
PROJETO DE LEI N' I2O2I.
ExPosrÇÃo nn MorrYos
REGIME,: URGENCIA.

P rszada Senhora Presidente,
Prezados Senhores Vereadores,

O presente Projeto de Lei tem por finalidade solicitar ao Poder Legislativo

autorizaçâo para coutratação, em caráter emergencial e por tempo determinado, de 01 {um)

farmacêutico para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme

disposto no inciso IX" do art. 37 da Constituição Federal e art. 3o, § 2o da Lei Municipal n"

53Ot2AA2.

A necessidade de contratação se dá ein vitlude da e;tcepcio*alidade apresentada no

iV{unicípic. tendo em vista tendo em vista a prévia inforrnação verbal da aposentacloria por

tempo de serviço do atr-ral servidor lotado no cargo e se tratar de cargo em extinção, confbrme

Lei Municipal n" 641/2üA3.

Face ao expostú, a adr:rinisi'ração pri:ríocolou projeto de Lei para a criação do cargo

em comento, afim de l'iabilizar a contratação, que é essencial paru àUnidacle Básica de Saúde.

A contratação será realiz.ada por rneio de processo seletivo sin-rplificado, uma vez

que não existe banca de concnrso pal? o cargo. 0 Poder Executivo À4unicipai infonna que G

plocessc seletivo para atender à necessidade ternporária e f,ofirar cadastro de resena iá Íili

realizado em vista da urgência cla contratação e será obsen'ado este c€$ame para a contrataçâo.

Cabe salientâr que tutrrro collcurso pubilcr: está serrriu estudado c urganizado peio

executivo.

O contrato se estenderá pelo nrazo de r. 15s1=i nteses- conlorme tulisnosto no aí-ii.l,.r

4". inciso VI, carnbinsds c*ni r.; ar-tigc l"- iilcisc trr'l. alír:ea ''d"'. o qual e-stab.-.lece prazc de até

dois anos.

Imporlante reforçar qLle a efetiva disper:sação de medicamentos antimicrobianos e

rnedicamentos controlad+s. ccnfbrme Ilofiar"ia n" 344./98 do \4inisterio da Sairde, não pode
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ocorrer sem a presença de farmacêutico, e que a farmâcia básica de saúde não pode funcionar

sem farmacêutico por período superior a 30 dias, daí a necessidade da referida contratação.

Outrossim, a contratação somente será efetivada após o afastamento do servidor

lotado no cargo.

Ante ao exposto, enviamos o presente Projeto de Lei para que seja levado à

apreciação desta Casa Legislativa, íra certez.a. de que após regular tramitação, será a final

deiiberado e aprrovado na devidaforma regimental.

GABINETE DO PREFEITO

junho de2Q2L.
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