
 

PROJETO DE LEI Nº ....../2022. 

 

  

Altera o caput do Art. 1º da Lei Municipal nº 3.577, de 19 de agosto 

de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo 

determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – 

Clínico Geral, Médico Ginecologista/Obstetra e Enfermeiro, 

visando atender necessidade temporária de excepcional interesse 

público. 

 

 

 

Art. 1º O caput do Art. 1º da Lei Municipal da Lei Municipal nº 3.577, de 19 de 

agosto de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, 

servidores para exercerem as funções de Médico – Clínico Geral, Médico Ginecologista/Obstetra 

e Enfermeiro, visando atender necessidade temporária de excepcional interesse público, passa a 

vigorar com o seguinte texto: 

 

 “Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a contratar, em caráter 

emergencial e pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, servidores em quantidades, funções, carga horária, padrão e vencimentos mensais, 

discriminados na tabela abaixo, visando atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público. 

 

Quant. Função Carga horária Padrão Vencimento  

03  Médico – Clínico Geral 20 horas/semanais 12 R$ 8.008,72 

01 Médico Ginecologista/Obstetra 20 horas/semanais 12 R$ 8.008,72 

03 Enfermeiro 20 horas/semanais 10 R$ 3.112,14” 

(NR) 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e seis dias do 

mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

  



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

  

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos à Colenda Câmara 

Municipal para considerações, apreciação e votação dos Senhores Vereadores, foi motivado 

pelas seguintes razões: 

 

O Projeto de Lei objetiva alterar o texto do caput do Art. 1º, da Lei 

Municipal nº 3.577, de 19 de agosto de 2021, que autoriza o Executivo Municipal a contratar 

por prazo determinado, servidores para exercerem as funções de Médico – Clínico Geral, Médico 

Ginecologista/Obstetra e Enfermeiro, visando atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, para incluir a expressão “podendo ser prorrogado por igual período”. 

Tal solicitação decorre em atendimento a uma necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, visando manter a normalidade dos serviços, pois está com dificuldades na 

contratação de médicos na especialidade de Clínico Geral que se disponham a atender junto ao 

Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi em regime de plantão (sábados e domingos no horário 

compreendido entre 7:00 às 19:00 horas). 

 Atualmente temos um Médico - Clínico Geral, que foi contratado por 

esta municipalidade através de Processo Seletivo, e que se dispõe a dar continuidade ao trabalho 

que vem desenvolvendo no atendimento aos pacientes nos finais de semana.  No entanto, para 

que a renovação do contrato deste profissional se torne possível, será necessário que a lei 

possibilite a prorrogação da referida contratação, com o intuito de dar continuidade aos serviços 

essenciais, sob pena de comprometer o interesse da coletividade, em resguardar a saúde de toda 

à população que acessa os inúmeros serviços disponibilizados no Município. 

Destacamos que a efetiva contratação do Médico – Clínico Geral pela 

Lei Municipal nº 3.577/2021 ocorreu em 15/03/2022, sendo que seu término será em 10/09/2022. 

Sendo assim, resta evidente a excepcionalidade prevista no art. 37, IX 

da Constituição Federal, em face da necessidade de provimento das demandas existentes, 

objetivando a continuidade dos serviços essenciais, sob pena de comprometer o interesse da 

coletividade, considerando a responsabilidade do Poder Executivo Municipal em resguardar a 

saúde de toda à população que acessa os inúmeros serviços disponibilizados no Município. 

Ao inteiro dispor, de Vossas Excelências, para as informações e/ou 

esclarecimentos que se fizerem necessários, ficamos na expectativa da aprovação, em caráter de 

urgência.  

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 

 


