
Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3907 
22 DE MAIO DE 2017. 

Autoriza a contratação emergencial de médicos para 
atender necessidade temporária, de excepcional 
interesse público e por tempo determinado. 

O Prefeito de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a contratação emergencial de 08 (oito) 
médicos no regime 40hs semanais para prestarem serviços nos ESFs e UBSs do Município, pelo 
prazo de até 12 (doze) meses, buscando atender necessidade temporária e de excepcional 
interesse público da Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 2° A remuneração dos profissionais listados no art. 1° desta Lei será no valor de R$ 14.838,60 
(quatorze mil e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). 

Parágrafo Único — A remuneração dos profissionais poderá ser reajustada pelo IPCA/IBGE. 

Art. 3° - As despesas correrão por conta de dotação própria da Secretaria Municipal da Saúde. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ/RS, aos 22 (vinte e dois) dias do mês de maio 
de 2017. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito de Tupanciretã 

Certifico que esta Lei foi publicada no átrio da 

Prefeitura Municipal, de Tupanciretã, 22 de 
maio de 2017 à 

Tupanciretã, 

Carlos Augusto Bi de Souza 
Prefeito de Tupanciretã. 
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Município de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

JUSTIFICATIVA 

Trata-se de Projeto de Lei n° 011/2017, que tem por objetivo autorizar a 
contratação emergencial de médicos por prazo determinado para atender 
necessidade temporária e de excepcional interesse público, oportunizando 
disponibilizar os serviços de atendimento médico em nosso Município. 

A medida excepcional tem fundamento legal no artigo 37 inciso IX da 
Constituição Federal, bem como o interesse público relevante, e a necessidade da 
continuidade do serviço para que possamos realizar atendimento médico digno à 

população. 

Consoante os termos da Constituição Federal, para que se proceda à 
contratação em caráter temporário, se faz necessário o cumprimento de certos 

requisitos: 

1) tempo determinado (12 meses) 
2) necessidade temporária (prazo determinado), 
3) interesse público (serviços de atendimento médico) e 

4) caráter excepcional do interesse público (dignidade da pessoa humana 
— oportunizando melhoria no atendimento da saúde de nosso Município, em 
especial nas UBSs e ESFs do Município que realizam o primeiro atendimento dos 

enfermos) 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de contratação para que se possa 
dar prosseguimento à atividade da administração pública com eficiência e qualidade 
(princípios do Estado Democrático e Social de Direito). 

Assim, após discussão e apreciação do presente projeto, esperamos que o 
mesmo seja aprovado pelos nobres edis. 

Carlos Augusto rum de Souza 
Prefeito Municipal 

Ruo Exp. João Moreira Alberto. 181 . Centro - Tupanciretã/RS - Fone: 55 32721344 Fax: 3272 4186 
www.tUDancireta.rs.gov.br  e-mail:;und∎co@tupancireto.rs.gov.br  


	Page 1
	Page 2

