
 

 

PROJETO DE LEI Nº 039/2016, 13 DE JULHO DE 2016. 

  

 

AUTORIZA A PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS 

TEMPORÁRIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

   Art. 1o – Fica o Poder Executivo Municipal de Cândido Godói, autorizado a 

prorrogar os Contratos Administrativos oriundos da Lei Municipal 2.472/2014, que trata da 

contratação temporária da equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

 

 Art. 2º - A prorrogação de que trata o art. 1º da Lei supra, será de 01 ano a 

contar do vencimento dos contratos vigentes.   

 

  § 1º - Por ocasião de interrupção, suspensão ou resolução do convênio 

celebrado com o Ministério da Saúde, a contratação estará automaticamente extinta, dando 

fim imediato à contratação efetuada. 

 

  § 2º - Os contratados terão assegurados os direitos previstos no art. 287 da lei 

municipal n.º 1.120/95. 

 

  § 3º - Os contratados por esta lei terão direito a percepção do adicional de 

insalubridade conforme a Lei Municipal nº 2.087/2009.  

 

 Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em.... 

 

Visto em 13/07/2016. 

 

 

Guerino Backes 

        Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Nobres Edis: 

 

 

  Servimo-nos do presente para encaminhar o Projeto de Lei nº 039/2016 que 

autoriza a alteração da Lei 2.472/2014 com vistas à manutenção da contratação temporária da 

equipe do NASF no Município, o qual tem por finalidade atuar na solução dos problemas de 

maior relevância social e dos fatores de saúde da população em todas as fases do ciclo de vida 

dos mesmos. 

  A implantação do NASF, tendo como equipe multidisciplinar formada por um 

fisioterapeuta, um psicólogo, um nutricionista e um educador físico, tem como justificativa 

ampliar, facilitar e oferecer o acesso às ações de prevenção e intervenção direcionadas aos 

usuários, suas famílias e as comunidades a elas adstritas norteadas pelas linhas do cuidado 

através das equipes da Estratégia Saúde da Família - ESF, consolidando o modelo de atenção 

e gestão existente.  

  Diante do fato, o Município solicita a autorização para prorrogar as 

contratações temporárias dos profissionais selecionados por meio de processo seletivo público 

simplificado promovido pelo Executivo Municipal, evitando a interrupção dos contratos dos 

profissionais selecionados. 

 

  Na certeza do pronto atendimento e na compreensão da necessidade de atender 

a saúde da população Godoiense, antecipamos protestos de elevada estima e consideração 

pugnando desde já pela apreciação e aprovação do referido Projeto de Lei. 

 

 

 

      Atenciosamente, 

 

 

 

    

             Guerino Backes 

            Prefeito Municipal 

 

 


