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LEI No 5.099, DE 24 DE MARÇO DE 2020. 
 

Autoriza contratações para atuarem em atividades de 
prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 
COVID-19 (novo coronavírus). 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE TORRES, Estado do Rio Grande do Sul, em 
conformidade com o art. 93, inciso III, da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal 
de Torres APROVOU e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1o Autoriza o Poder Executivo, nos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição 
Federal, e do art. 108, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, a contratar, por tempo determinado e em 
caráter excepcional, para atuarem em atividades de prevenção e de enfrentamento à epidemia 
causada pelo COVID-19 (novo coronavírus). 

§ 1o As contratações autorizadas são para contratação de médicos, enfermeiros, 
técnicos de enfermagem, além de outros profissionais da área da saúde ou de servidores necessários 
para reforçar e / ou compor equipes, para desempenho de atividades relacionadas à prevenção e ao 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID-19. 

§ 2o As atribuições e os requisitos de provimento dos contratados são equivalentes às 
criadas para cargos de provimento efetivo de igual denominação. 

Art. 2o As contratações são autorizadas pelo período que perdurar a declaração da 
calamidade pública no Município.   

Art. 3o As especificidades para as contratações, tais como, forma de recrutamento ou 
seleção, período, número e função de profissionais da área da saúde ou para outras atividades 
relacionadas serão estabelecidas mediante Decreto do Executivo. 

Art. 4o Quando da rescisão o contratado fará jus apenas ao salário devido até a data 
respectiva e ao 13º salário proporcional. 

§1o Na hipótese de as contratações de servidores que trata esta Lei permanecerem no 
vínculo por período igual ou superior a um ano farão jus ao gozo de férias na forma da Lei no 1.804, 
de 10 de outubro de 1978 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município. 

§ 2o Na inviabilidade do gozo das férias, devido à necessidade do serviço, serão estas 
indenizadas quando da rescisão dos respectivos contratos. 

§ 3o Em ambos os casos previstos nos §§ 1o e 2o deste artigo os servidores farão jus ao 
acréscimo de um terço (1/3) sobre a remuneração do mês anterior. 

Art. 4º Fica autorizada a convocação dos servidores admitidos através desta Lei, para 
prestação de serviço extraordinário, sem limitação de carga horária, desde que devidamente 
justificado e autorizado pelo Secretário da Saúde, no período de declaração de Estado de 
Calamidade Pública no município de Torres.  

Art. 5o Aplica-se aos contratos previstos na presente Lei a garantia a estabilidade a 
gestante ou o pagamento da indenização decorrente da estabilidade. 

Parágrafo único. Fica garantida a estabilidade aos contratos do momento da 
confirmação da gravidez em até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos do art. 10, inciso II, alínea 
"b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 

Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Torres, em 24 de março de 2020. 

 

 

 

Carlos Alberto Matos de Souza,  
Prefeito Municipal.     

Publique-se e façam-se as devidas comunicações. 

 
 

 
 
 
Maria Clarice Brovedan, 
Secretária de Administração e Atendimento ao Cidadão, interina.   


