
 

 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.284/2012, DE 30 DE ABRIL DE 2012 
 

 “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO, A CONTRATAR 
EM CARÁTER EMERGENCIAL, POR TEMPO 
DETERMINADO, RECURSOS HUMANOS,  E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS”.                                                  

                        IRINEU BERTANI, Prefeito do Município de Faxinalzinho, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,  

             Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a contratar, em regime 
emergencial, 01 (um) Vigilante Ambiental em Saúde, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 
prorrogável por mais 30 (trinta) dias, e 1 (um) Dentista–ESF, pelo período da licença saúde, 
bem como licença Gestante da Servidora Elissa Ampessan, que conforme atestado médico em 
anexo necessita anteriormente ao parto, repouso a contar de 02 de abril de 2012 , com término 
previsto das referidas licenças para o dia  02 de dezembro de 2012,  cujas atribuições, carga 
horária e padrão de vencimentos, constam da legislação municipal pertinente. 

   § 1º - A contratação emergencial referente a Dentista-ESF  poderá ter 
antecipado seu vencimento caso não seja necessário para as devidas licenças os prazos 
preconizados. 

             § 2º – Fica definido como caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a 
necessidade urgente e inadiável da contratação de servidores para desempenhar as funções 
pertinentes ao cargo, na Secretaria da Saúde, uma vez não haver candidatos aprovados para o 
cargo de Vigilante Ambiental em Saúde, no concurso público nº 001/2011, e por motivo de 
licença saúde, bem como licença gestante da funcionária Elissa Ampessan que atua como 
Dentista no ESF.  

  Art. 2º - As contratações de que trata a presente Lei, não será precedida de 
processo seletivo, considerando as circunstâncias que norteiam as contratações em questão.       

 Art. 3º - A contratação será regida pelo regime Celetista. 

 Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de 
dotação orçamentária própria. 

Art. 5º Revogadas as disposições em contrário a presente lei entra em vigor na 
data da sua publicação. 

                                                        GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
FAXINALZINHO, AOS TRINTA DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DO IS MIL E DOZE.  
                                                                             

IRINEU BERTANI 
Prefeito 

REGISTRA-SE E PUBLIQUE-SE 


