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DECRETO MUNICIPAL Nº 017, DE 19/02/2021 
DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚbLICO DE FORMA EMERGENCIAL PARA

FINS DE PREVENÇÃO E DE ENFRENTAMENTO À EPIDEMIA DE COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ELIAS MIGUEL SEGALLA, Prefeito Municipal de Trindade do Sul, no efetivo exercício de seu mandato
e no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 87, inc. VI da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO o risco epidemiológico alto em que o Município se encontra determinado por
reiterados decretos estaduais considerando a região como "Bandeira Vermelha";

CONSIDERANDO a agudização dos índices de contaminação verificada na região, notadamente no
município vizinho de Nonoai que se encontra em bandeira preta;

CONSIDERANDO a necessidade cautelar de conter a propagação de infecção e transmissão local e
preservar a Saúde Pública, através de ações e medidas coordenadas no âmbito municipal e em
consonância com a região;

CONSIDERANDO recente Recomendação nº 04/2021 do Ministério Público Estadual no sentido de
adotar medidas mais rigorosas que àqueles previstas em bandeira final adotada pelo Estado;

CONSIDERANDO a escassez de recursos humanos e a imperiosa necessidade de ampliar os serviços
à população junto a unidade básica de saúde local com profissional para atender a demanda decorrente
da pandemia;

DECRETA

Art. 1º Em razão da necessidade pública e do risco do serviço público se ressentir de profissional para dar suporte ao
atendimento a situação de calamidade pública decretada pelo Estado do Rio Grande do Sul, homologada pelo Governo
Federal, decorrente do Novo Corionavírus (COVID-19) e para dar condições a equipe de saúde do município autoriza a
contratação de servidor em caráter emergencial e temporária, dado a excepcionalidade, conforme demonstrativo
abaixo:

Cargo Quantidade Carga Horária Secretaria Municipal
Técnico de Enfermagem 01 40 Saúde e Meio Ambiente

Art. 2º A contratação será pelo período de três meses, podendo ser prorrogada, mantidas as condições de
excepcionalidade, por igual período.

Art. 3º O contrato será de natureza administrativa, com regime estatutário especial, na forma da legislação municipal e
critérios definidos neste decreto e o servidor será vinculado ao regime geral da Previdência Social.

Art. 4º Na rescisão será devido saldo de remuneração e proporcionalidade de 13º e férias.

Art. 5º Em razão da urgência no atendimento dos serviços de saúde fica dispensada a realização de processo seletivo
de escolha do profissional, mantida a comprovação da qualificação profissional.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL/RS 19 DE FEVEREIRO DE 2021.
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