
PROJETO DE LEI Nº015/2021, 09 DE ABRIL DE 2021.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE UM

MÉDICO CLÍNICO GERAL, NOS TERMOS DO INCISO

IX, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar

um profissional Médico Clínico Geral, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

prorrogado por igual período, com jornada de trabalho de 20 horas semanais,

em caráter temporário, de excepcional interesse público, na forma prevista no

inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal.

§ 1º – Considera-se caráter temporário, para os efeitos desta Lei, a

necessidade inadiável de admissão de pessoal no Poder Público Municipal para

a função de médico.

§ 2º – A remuneração a ser paga ao contratado, na forma desta Lei,

será correspondente ao vencimento básico da categoria, de acordo com o Plano

de Carreira dos Servidores Municipais, e será reajustada na mesma proporção e

na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos cargos, cujas

funções têm a mesma denominação.

Art. 2° A contratação de que trata o artigo 1° será precedida de um

processo seletivo simplificado, ao qual será dada a devida publicidade.

Art. 3° No processo seletivo, o critério de classificação para as

funções correspondentes às atribuições da função de médico, é o que segue:

a) possuir ensino superior e registro no CRM;

b) experiência comprovada para a função, mediante atestados de

entidades, estabelecimentos de saúde ou outras atividades públicas e privadas

exercidas;

c) Demais critérios a constarem no edital de seleção.

Art. 4º A contratação do artigo 1º se dará na forma desta Lei,

ficando assegurado ao contratado os direitos trabalhistas assegurados

legalmente.

Parágrafo único – Caso a relação contratual seja renovada por

iguais e sucessivos períodos, enquanto permanecer a necessidade, deverão ser

pagos gratificação natalina e concedidas férias correspondentes ao período

adquirido.



Art. 5° Ocorrendo a desistência ou a dispensa do contratado, o

Poder Público, ao substituir a função vaga, deverá observar a eventual ordem de

classificação do cadastro temporário da função aberta pelo processo seletivo

público.

Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por

conta das dotações próprias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Caseiros, 09 de abril de 2021.

LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

O presente Projeto de Lei visa obter desta Casa Legislativa autorização para a

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE UM

MÉDICO CLÍNICO GERAL, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ARTIGO 37, DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

A contratação por tempo determinado, para atender à necessidade

temporária de excepcional interesse público, tem como pressuposto lei que

estabeleça os casos de contratação, conforme determina a Constituição Federal, em

seu art. 37, IX, daí o presente projeto.

      No caso presente, a necessidade resta estampada em face de que o

contrato emergencial realizado para atendimento da ala Covid-19 está sendo

encerrado, onde a Dra. Taline Oliveira da Luz presta serviços médicos, e atualmente

estamos vivendo um momento de caos na saúde pública em decorrência do

aumento dos casos de infecção da Covid-19.

A contratação é de extrema importãncia, eis que se trata de uma necessidade

no âmbito dos cuidados de saúde, sendo a melhor alternativa a ser empreendida no

momento, uma vez que não há tempo hábil para realização de concurso público.

São estas, resumidamente, as justificativas que o Poder Executivo

encaminha a esta Casa Legislativa, buscando a competente autorização para

celebrar o contrato emergencial acima especificado.

Assim sendo, diante da relevância da matéria, esperamos contar com

os Nobres Vereadores para aprovação deste projeto de Lei ao qual solicitamos

apreciação e votação, EM REGIME DE URGÊNCIA.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caseiros, 09 de abril de 2021.

LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.


