
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

Lei Municipal rf 2.24112020

C'onvalida us medidas disciplinadas no Decreto
Nlunic:ipul n" 059, de 02 de mqio de 2020, Decreto
fuÍunicipul n" 61, de 07 de maio de 2020 e Decreto
lv[unicipul n' 061, de ] 3 cle maio de 2020, dispõe sobre
u c'onlralaç'ào ternporária de pessoal e dá outras
providenciu.t.

Volmar Telles do Amaral, Prefbito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do

Rio Grande do Sul. no uso de suas atribuições legais. FAZ SABER que a Câmara

Municipal de Vereadores aprovoLr e ele sairciona e promulga a seguinte Lei

Art. lo Ficam integralmente convalidadas as rnedidas disciplinas no Decreto

Municipal no 059, de 02 de rnaio de 2020, Decreto Municipal no 61, de 07 de maio de

2020 e Decreto Municipal n' 064. de I 3 de rnaio de 2020, para todos os efeitos legais e

jurídicos.

Art. 2n []ica o Murricípio autorizaclo a contratar os seguintes profissionais, err

caráter temporário. eu1 raz-iro clo crccpcit'rnaI interesse público. para suprir as

rrecessidades dccorrcntcs da emergência cle saúde pública de importância internacional

decorrente do novo Coronavírurs (COVID-19). até o lirnite das quantidades abaixo

indicados, dispensado, inclusive, processo seletivo, se Íbr o caso:

03 (três) motoristas;

§ lo As atribuições. os direitos e as obrigações das contratações previstas nesta

Lei serão as constantes dos respectivtls instrumentos contratuais, e aplicadas, no que

couberem. as disposições do Regirne Jurídico dos Servidores Públicos Municipais.

§ 2'As contratações de que trata este artigo serão realizadas pelo prazo inicial de

30 (trinta) dias. podendo ser prorrogadas. por iguais períodos, nos termos da legislação

vigente, bem como poderão ser extintas a qualquer tempo, desde que cessada as

necessidades dccorrcntcs da erne'rgência de saúde pública de importância internacional

decorrente do novo Coronavírus (('OVID-19).

§ 3." As despesas decorrentes das contratações temporárias previstas neste artigo

correràtl a por couta de dotrrçito orçamcntírlilr pr'<ipria.

4fl.3" Esta l-eicntra enr vigor na data dc sua publicaçã<1.
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