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Morro do Chapéu, Bahia, 06 de janeiro de 2021 

Oficio n° 018/GAB/2021 

Senhor Presidente 

Nobres Vereadores,

Submetemos à apreciação desse Plenário, nosso Projeto de Lei n° 005/2021, desta 

data, que pede a contratação temporária de mão de obra, isto em caráter precário, 

considerando-se, tanto a necessidade ocasionada pela pandemia, como também pela 

deficiéncia de mão de obra em nossa municipalidade, o que incorre na insuficiência do 

atendimento à população. 

Desta forma, pedimos seja ele apreciado em regime de URGENCIA URGENTÍSSIMA, 

visto o momento de extrema carência pelo qual atravessamos. 

Renovamos protestos de estima. 

Respeitosamente, 

JULIANA P ARAUJO LEAL 

PREFEITA 

19 Secretaria 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES 
ANDRE VALOIS COUTRINHO COSTA- PRESIDENTE 
DEMAIS VEREADORES 

CAMARA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU-BA 

Blor Barbosa Fakio Filho 
1 Secretario 

Rua Coronel Dias Coelho, 188, Centro-Morro do Chapeu/8A
Tel.: (74) 3653.1054 CEP 44850-000 
prefeituramorrodochapeuwww.morrodochapeu.be.gov.br 
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Morro do Chapéu, Bahia, 06 de janeiro de 2021.. 

Oficio n° 017/GAB/2021 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

O mundo hoje se vê impactado pela realidade trazida por um novo virus, que começou a 

ser detectado na China e rapidamente se espalhou para outros paises, denominado 

SARS-CoV2 cORONAViRUS COVID-19. A propagação foi rápida, inclusive do Brasi 

que hoje já possui mais de 80 milhões de casos confirmados e já registra transmissão

local do virus com tendência de crescimento exponencial da doença, o que exige ações 

concretas e imediatas para conter o avanço da doença e evitaro pico de contaminação

no país, que é iminente pelas projeções técnicas realizadas. 

As Declarações de Emergéncia em Saúde Pública de Importância Internacional pela 

Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, de Emergência em Saude 

Publica de Importáncia Nacional (ESPIN) em decoréncia da Infecção Humana pelo 

novo Coronavirus (COVID-19) em 03 de fevereiro de 2020 e a de Pandemia de COVID- 

19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS) do dia 11 de março de 2020, dão conta 

da gravidade da situação e do novo cenário instalado no sistema de saúde mundial. 

Alinhado a esse movimento, de forma imediata e responsável, o goveno brasileiro 

editou a Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que estabelece medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de import�ncia internacional decorrente

do Coronavírus responsável pelo surto de 2019, bem como, também, publicou a Portaria 

n 356 em 11 de março de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e 

operacionalização do disposto na Lei 13.979/20.

gual conduta diligente teve o Goveno do Estado da Bahia, ao editar os Decretos que 

estabelecem medidas de prevenção e transmissão do COVID-19 aos órgãos e às 

entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta, visando inibir e minimizar 

a propagação do SARS-Cov2 CORONAVÍRUS CoVID-19.

Em face de toda a conjuntura estabelecida, propõe-se o presente Projeto de Lei de 

Contratação Emergencial de servidores para a Secretaria da Saúde. pois é inegável a 
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necessidade de ampliação de serviços, e imprescindivel a contratação de algumas 

especialidades de profissionais para atender ações e serviços de saúde diretamente 

ligadas ao enfrentamento da pandemia do Coronavirus, sob pena de haver 

desatendimento ou desassistência da população morrense. 

O presente Projeto de Lei se faz necessáio uma vez que a Secretaria Municipal de 

Saúde não possui nenhum concurso válido aberto ou cadastro de reserva para 

chamamento de profissionais já aprovados em concurso público, sendo esta a medida 

legal cabivel para atender às necessidades de atuação decorrentes da pandemia SARS- 

Cov2 CORONAVÍRUS CoVID-19.

Não há dúvida de que haverá a necessidade crescente de ampliação de serviços de 

saúde, uma vez que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o 

Sistema Único de Saúde - SUS para identificação da etiologia, investigação local, 

detecção oportuna de casos, adoção de medidas de controle e resposta coordenada das 

ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde. 

Assim, considerando que numa situação de emergência de saúde püblica as 

capacidades instaladas de trabalho são insuficientes em razão do aumento repentino e 

exponencial da demanda de serviços, trazendo a necessidade de um número maior de 

profissionais para atuarem na gestão, manejo e resposta a emergência, bem como 

aumento da carga horária de trabalho e do horário de funcionamento da estrutura 

Secretaria Municipal de Saúde, a contratação emergencial que ora se busca resta 

plenamente justificada. 

Respeitosamente, 

i Secretari 

HLI P. ARÁÚJOLÉAL 
Prefeita PROTOC91 

Klo Barbosa Fakio Fillo 
1 Secratário 

EXCELENTÍissIMOS SENHORES 
ANDRE VALOIS COUTINHO COSTA E VEREADORES 
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
MORRO DO CHAPÉU -BAHIA 

Rua Coronel Dias Coetho, 186, Centro -Morro do Chapéu/BA 
Tel.: (74) 3653.1054 CEP 44850-000 
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PROJETO DE LEI N°O08/2021, DE 06 DE JANEIRO DE 2021. 

Autoriza a reallzação de contratação temporária de 

excepcional interesse público, para enfrentamento 

da emergéncia de saúde pública de importáncla

internacional decorrente do novo coronavirus 

(COVID-19), e dá outras providências". 

A Prefeita Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

conferidas pela Lei Orgânica, 

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aptovou e eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a contratar, em caráter emergencial e por 

tempo determinado, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, para 

exercicio exclusivo de funções inerentes à Secretaria da Saúde, 17 (dezessete) 

Especialistas em Saúde, nas áreas de Farmácia, Biologia, Enfermagem e Medicina, 

conforme segue: 

Categoria Funcional Nivel Grau Carga Horária Número de vagas 

Especialista em Saúde Farmacêutico NS 1A 30h 04 

30h 04 Especialista em Saúde Biólogo NS 1A 

Especialista em Saúde Enfermeiro NS 1A 

Médico NS 1A 

30h 07 

30h 02 Especialista em Saúde 

S 1 A necessidade temporária justifica-se pela inexistência de concurso válido para o 

preenchimento de vagas e necessidade premente de disponibilidade de profissional 

atuando na Secretaria Municipal de Saúde, em equipes da Estratégia para o 

enfrentamento da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). 

S2 Alsjcontratação(6es) temporária(s) prevista(s) no CAPUT servirá(ão) para o 

enfrentamento da pandemia do Novo Coronavirus, CoVID-19, nos termos declarados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Portaria n 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
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de 2020, que Declara Emergencla em Saude Pública de Importância Nacional (ESPIN). 
em decoréncia da Infecção Humana pelo novo coronavirus (2019-nCoV) e o Plano de 
Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCo)
3 Prescindem, a(s) contratação(ões) temporária(s) prevista(s) no caput, de avaliação 
de candidetos por processo seletivo simplificado, considerando que a necessidade 
temporária de excepcional interesse público visa a assistência a emergências em 

saúde pública, conforme previsto no art. 2, I1, da Lei Federal n° 8.745/93. 

Art. 2° A contratação de que trata esta Lei vigorará pelo prazo de 01 (um) ano, a contar 
da data de admissão do contratado, podendo ser prorrogada por igual período, no caso 
de continuidade da situação prevista no art. 1° desta Lei, e poderá ser rescindida a 

quaiquer tempo e sem indenização, por deliberação do contratante, desde que cessada 
as necessidades decorrentes da emergência de saúde pública de importància
internacional decorrente do novo Coronavirus (COVID-19). 
Art. 3° A contratação emergencial de que trata este artigo fica condicionada ao 

atendimento do previsto na Lei Complementar Federal n.° 101, de 4 de maio de 2000 
Art. 4° O recrutamento para o processo seletivo visando a contratação de que trata o 

art. 1° desta Lei far-se-á por meio de edital a ser publicado no Diário Oficial Eletronico 
do Municipio e no "site" da Secretaria Municipal de Saúde, e conterá obrigatoriamente: 
1-prazo mínimo de 03 (trés) dias para a inscrição; 

I-local e horério de inscrição; 
!- número de vagas a serem preenchidas;
V habilitação exigida para função; e 

V-critérios de classificação e desempate.
Art. 5° As contratações de que trata esta Lei serão regidas, no que couber, pelo 
Regime Juridico Ünico Estatutário disciplinado em Lei Municipal especifica (lei dos 
servidores públicos municipais de Morro do Chapéu), e não se constituem em titulos 
para computo de pontos em concurso público. 
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Art. 6° Para efeito de seleção e classificação dos candidatos, será constituida
comissão por ato do Secretário Municipal de Saúde. 

Art. 7 A Secretaria Municipal de Saúde deverá publicar no Diário Oficial Eletrônico do 

Municipio lista nominal dos candidatos selecionados com a correspondente 

classificação, até o número de 50 (cinquenta), para cada uma das especialidades de 

que trata o artigo 1° desta Lei. 

Art. 8° No prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de cada contratação, a 

Secretaria Municipal de Saúde publicará no Diário Oficial Eletrônico do Município os 

seguintes dados: 

nome do servidor 

- função para a qual foi contratado; 

-setor de lotação; e 

V-carga horária. 

Art. 9° Os contratos decorrentes da presente Lei serão de natureza administrativa, 

ficando assegurados aos contratados os seguintes direitos: 

- remuneração nos termos do art. 1° desta Lei; 

Il vale-refeição; 

I1- inscrição no Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 10. Os contratados desistentes ou dispensados serão substituidos pelos 

candidatos devidamente selecionados e aprovados, constantes de listagem publicada

concomitantemente com a relação dos admitidos, obedecendo à ordem de 

classificação.

Art. 11. Havendo desistência do contrato por parte do candidato selecionado, será 

contratado em seu lugar o candidato cuja classificação tiver sido imediatamente inferior 

à do desistente. 
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Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MORRO DO CHAPÉU, 06 de Janeiro de 2021. 

AULIANA P. ARAUJO LEAL 

Prefeita Municipal 

1 Secretaria 

POO 

1 Secretário 


