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MENSAGEM Nº 043 

REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL 

 

 

 

Prezado Senhor, 

 

 

 

 

Pelo presente, encaminhamos Projeto de Lei que 

“AUTORIZA A FUNDAÇÃO HOSPITAL CENTENÁRIO A REALIZAR CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL, PELO PRAZO DE 12 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL 

PERÍODO, PARA SUPRIMENTO DOS CARGOS RELACIONADOS, SEGUNDO A 

NECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO”, para apreciação dessa casa.   

 

O presente projeto de lei dispõe acerca da autorização 

para a Fundação Hospital Centenário – FHC, realizar contratação emergencial, pelo prazo de 12 

meses, prorrogável por igual período, para suprimento dos cargos de Nutricionista, Farmacêutico e 

Técnico em Segurança do Trabalho, segundo a necessidade da Instituição, podendo ainda utilizar 

cadastro reserva para o suprimento das necessidades. 

 

Temos a necessidade de substituição dos cargos 

contratados através do Processo Seletivo vigente, autorizado através das Leis Municipais nos 8.425, 

de 11 de abril de 2016 e 8.897, de 29 de novembro de 2018, que vencerão durante o exercício 2020, 

sem possibilidade de renovação. Os cargos aprovados pelas referidas leis foram supridos através de 

Processo Seletivo para contratação de serviço temporário, por excepcional interesse público, 

conforme prevê os artigos 213 a 2017, da Lei Municipal nº 6055/2006, que institui o Regime 

Jurídico dos Servidores Municipais, pelo fato de não haver concurso público vigente, tendo ocorrido 

aposentadorias e exonerações dos servidores ocupantes dos cargos, sem reposição mediante 

nomeação de servidores efetivos. Assim, o quadro de servidores ficou defasado a ponto de termos 

necessidade de contratações emergenciais e temporárias, que precisam ser renovadas através de nova 

lei, que autorize as novas contratações em caráter de urgência. 

 

Ainda ressaltamos que a Lei Municipal nº 6571/2008, 

que regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Fundação Hospital Centenário, 

prevê a contratação de 06 (seis) servidores efetivos para suprir o cargo de Nutricionista e 06 (seis) 

para suprir o cargo de Farmacêutico. Contudo, há apenas uma nutricionista e dois farmacêuticos 

ocupantes de cargo efetivo, bem como três nutricionistas e três farmacêuticos ocupantes de cargo 

temporário de excepcional interesse público.  

 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Vereador Júlio Galperim   

Presidente da Câmara Municipal de São Leopoldo  

Nesta Cidade  
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Desta forma, resta comprovado que as contratações 

tratam-se tão somente de substituições de servidores para o efetivo preenchimento das escalas 

de trabalho, não havendo nenhum aumento no quadro funcional, pelo contrário, há 

diminuição do número de contratações de acordo com o previsto na Lei Municipal de criação 

dos cargos, considerando a crise financeira em que a Fundação se encontra. 

 

Por conseguinte, por estes motivos encaminhamos 

à análise do Legislativo Municipal o presente Projeto de Lei, referindo, por oportuno, que o 

impacto financeiro será oriundo de dotação orçamentária própria, nos termos descritos no artigo 

sobre o orçamento do Município. 

 

Dessa forma, solicitamos que esta egrégia Câmara 

Municipal aprecie e vote este projeto em Regime de Urgência Especial. 

 

São Leopoldo, 19 de março de 2020. 

 

 

 

 

             ARY JOSÉ VANAZZI 

                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL 
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PROJETO DE LEI 

    

    

Autoriza a Fundação Hospital 

Centenário a realizar contratação emergencial, 

pelo prazo de 12 meses, prorrogável por igual 

período, para suprimento dos cargos 

relacionados, segundo a necessidade da 

Instituição.” 

 

 

Art. 1º. Fica a Fundação Hospital Centenário autorizada a realizar contratações emergenciais 

nos termos dos artigos 213 a 217 da Lei Municipal nº 6.055/2006, pelo prazo de 12 (doze) 

meses, prorrogável por igual período, para os cargos abaixo relacionado, segundo a necessidade 

desta Instituição, e Grupo Ocupacional Operacional abaixo: 

 

QUANTIDADE  

 

NÍVEL 

CARGA 

HORÁRIA 

(Semanal) 

CARGO 

04 XI 30 horas Nutricionista 

04 XI 30 horas Farmacêutico 

01  IX 36 horas Técnico em Segurança do Trabalho 

09  

 

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público, para os fins do 

disposto nesta Lei, a continuidade ininterrupta dos serviços especializados, prestados pela 

Fundação Hospital Centenário à população de São Leopoldo e região, garantindo o acesso ao 

direito fundamental à vida e à saúde, cujo atendimento é dever constitucional do Estado. 

 

Art. 3º. Havendo vacância durante o prazo do contrato emergencial já existente, poderá a 

Fundação Hospital Centenário contratar em seu lugar outro profissional para o preenchimento 

do cargo vago. 

 

Art. 4º. Os profissionais contratados serão responsáveis pela indenização de quaisquer danos 

materiais ou pessoais causados à Fundação Hospital Centenário, aos pacientes e a terceiros, 

decorrentes de conduta culposa ou dolosa. 

Parágrafo Único: A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato Administrativo 

pela Fundação Hospital Centenário não exclui nem reduz a responsabilidade do profissional 

contratado. 

 

Art. 5º. A exigência para suprimento dos cargos e nível de vencimento dos contratados será 

equivalente ao percebido pelos servidores de igual função no quadro permanente da Fundação 

Hospital Centenário. 

 

Art. 6º. Havendo cadastro de reserva, vigente, a Fundação Hospital Centenário poderá utilizar 

destes classificados para o preenchimento das vagas. 

 

Art. 7º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária 

própria da Fundação Hospital Centenário: 
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Projeto/Atividade: 2471 - Folha de Pagamento e Encargos do Hospital Centenário 

31.90.11.00.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 

 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

Prefeitura Municipal de São Leopoldo,....................................... 

 

 

 

 

 


