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PROJETO DE LEI Nº 004/2019                               Tiradentes do Sul-RS,14 de Março de 2019. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) 

Médico em razão de excepcional interesse pú-

blico, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal e dá outras providências. 

 

 

  ANSELMO JOSÉ FELLER, Prefeito Municipal em Exercício de Tiradentes do Sul, 
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Or-
gânica do Município, encaminha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

  Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar 01 (um) Médico em razão de excep-

cional interesse público, em caráter emergencial, sob a natureza de contrato de trabalho por pra-
zo determinado, com base no art. 37, inciso IX da Constituição Federal do Brasil. 

 Art. 2º A contratação de que trata o artigo 1º, tem por finalidade suprir a deficiência de pro-
fissional médico nos quadros do Município, para que assim, não haja interrupção nos serviços e 
no atendimento à população. 

 Art. 3º As contratação autorizada pela presente Lei será regulada pela Lei Municipal nº 
067, de 12 de maio de 1994 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o Regime Jurídico 
dos servidores públicos do Município de Tiradentes do Sul. 

 Art. 4º Fica autorizado o Município de Tiradentes do Sul, Poder Executivo, com base no 
inciso IX, art. 37 da Constituição Federal, a contratar servidor pelo período de até 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por iguais períodos. 
§1º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação pelo período remanescente, no 
caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário e desde que persista a justifi-
cativa da necessidade da contratação. 
§2º Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a Administração Municipal autori-
zada a promover rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o seu término, sem 
que disto decorra qualquer obrigação de indenização a seu ocupante. 

 Art. 5º O vencimento, as atribuições, condições de trabalho e requisitos para contratação 
serão os seguintes em conformidade com a lei 716/2013 de 13 de março de 2013: 
  
 DENOMINAÇÃO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 NÍVEL: II PADRÃO: 11 
 VALOR R$ 10.653,34 + 70% (setenta) por cento do vencimento básico ao cargo de Médi-
co Geral, quando designado para o exercício de suas funções nos Programas de Atendimento ao 
ESF Estratégias Saúde da Família para o ESF II, conforme Art.17, inciso II. 
 
  DESCRIMINAÇÃO SINTÉTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Atividades de nível superior 
de grande complexidade, envolvendo trabalhos de defesa e proteção da Saúde do indivíduo, na 
área de clínica geral através de programas voltados para a saúde pública, tratamento clínico e 
cirúrgico. 
  DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATRIBUIÇÕES: Atender a consultas médicas em 
ambulatórios, hospitais e unidades sanitárias. Efetuar exames médicos em escolares e pré-
escolares. Fazer caracteriológico de pacientes, evidenciar suas predisposições constitucionais e 
encaminhá-los a tratamento médico especializado, quando for o caso. Fazer diagnósticos e pre-
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servar medicações. Prescrever dietéticos. Solicitar exames laboratoriais e outros que se fizerem 
necessários. Encaminhar casos especiais a setores especializados. Aplicar métodos de medicina 
preventiva, como medida de precaução contra enfermidades. Solicitar o concurso de outros mé-
dicos especialistas em casos que requeiram esta providência. Participar de juntas médicas. Par-
ticipar de programas voltados para a saúde pública. Executar outras tarefas semelhantes. 
 
FORMA DE RECRUTAMENTO: Concurso Público 
 
REQUISITOS PARA O RECRUTAMENTO: 
a) Escolaridade: Curso Superior de Medicina e Registro no Respectivo Conselho de Classe.  
b) Idade: mínima de 18 anos 
 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
a) Horário: Período de 40 horas semanais. 
 

 Art. 6º  A forma de contratação será realizada em caráter administrativo, através de Pro-
cesso Seletivo Simplificado.  

          Art. 7º O profissional médico contratado assumir as atribuições e responsabilidades da Es-
tratégia de Saúde da Família (ESF). 

          Art. 8º  O recrutamento, a seleção e a contratação do servidor será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Administração, cabendo a Secretaria Municipal de Saúde a execução e 
fiscalização do contrato celebrado.   

          Art. 9º Ao servidor contratado por esta Lei, aplicar-se-á o Regime Geral de Previdência 
Social. 

          Art. 10 As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
específicas. 

          Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-

TES DO SUL, aos 14 dias do mês de Março de 2019. 
 
 
 
 
 
 

Anselmo José Feller 
Prefeito Municipal em Exercício 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 004/2019 
 

 

   Após cumprimentá-los, quero expor os motivos que me levam a encami-
nhar-lhes o projeto de lei,  nesta oportunidade em que em nome do interesse público lhes peço 

autorização legislativa para o Município poder contratar em caráter emergencial 01 (um) Médico 

em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Consti-

tuição Federal e dá outras providências, nos termos do projeto de lei nº 004/2019. 
  
   Saúde é um direito fundamental do cidadão garantido pela Constituição 
Brasileira, e ela se concretiza mediante a atuação conjunta dos poderes públicos das áreas fede-
ral, estadual e municipal com a colaboração da iniciativa privada. 
 
   A contratação em caráter emergencial, para substituir servidora no período 
de licença gestante a partir do laudo médico que autorize o afastamento. 
 
   A contratação emergencial do Médico se faz necessária tendo em vista dar 
continuidade aos programas desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para o atendi-
mento a saúde a população de nosso município.  
 
   Esta é a finalidade deste Projeto de Lei, que ora é colocado para apreciação 
dos senhores de Vereadores, com a característica de excepcional interesse público, para o qual 
este Poder Executivo espera contar com a análise criteriosa e aprovação, em caráter de urgên-
cia, na forma regimental, a fim de garantir o atendimento da população na área da saúde, com a 
qualidade de que os munícipes são merecedores 
 
   Diante da clareza e da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação 
unânime do mesmo.  
 
 
   Atenciosamente. 
 

 
Tiradentes do Sul-RS, 14 de Março de 2019. 

 

 

 

 

 

Anselmo José Feller 
Prefeito Municipal em Exercício 
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Oficio Nº º 065/2019  Tiradentes do Sul-RS, 18 de Março de 2019. 
 

 

 

    Senhora Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

    Ao Cumprimentá-la Cordialmente, em nome da Administração Muni-

cipal Tiradentense, estamos encaminhando a Vossa Excelência e demais Vereadores  para apre-

ciação o Projeto de Lei nº 004/2019, que Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Mé-

dico em razão de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da 

Constituição Federal e dá outras providências. 

       
 
      Anexo o Projeto com a minuta, com justificativa. 

 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a inteira dis-

posição. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

Anselmo José Feller 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

 

Exma. Senhora. 

MARISA INÊS NEUMANN 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Tiradentes do Sul – RS 
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