
PROJETO DE LEI Nº 028/2018, DE 28 DE MAIO DE 2018. 

 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO 

EMERGENCIAL DE 02 (DOIS) MÉDICOS 

PARA O ESF. 
 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar de forma emergencial 02 (dois) 

médicos, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, para o programa ESF - Estratégia da Saúde da 

Família, mediante processo seletivo simplificado. 

 

  § 1º Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a contratação de médicos 

para atender a necessidade inadiável da execução das atividades de atendimento ao programa ESF - 
Estratégia da Saúde da Família. 

  § 2º A contratação supra é de caráter emergencial e de urgência, com tempo de duração 

limitado a 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. 

  Art. 2° A remuneração dos médicos será o equivalente ao padrão 17, assegurado ao 

contratado, o constante na Lei Municipal n°1.120/95, em seu art. 287. 

 

  Parágrafo Único. Havendo revisão geral, fica o Poder Executivo autorizado a estender a 

estes a revisão geral que for concedida aos servidores municipais.  

 

 Art. 3º As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias 

da Secretaria Municipal de Saúde, sendo: 

07.01- FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASP 

ATIVIDADE: 101220121.2.040000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE                                                                       

ELEMENTO DESPESA: 31.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

                                                                                              

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

 

 Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em ...                  

                              

Visto em 30/05/2018. 

 

 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

 

JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI Nº 028/2018 

 

 

 Senhor Presidente, demais Vereadores e Vereadoras,  

 

 

  Encaminhamos o presente Projeto de Lei, objetivando a autorização para a 

contratação emergencial, por tempo determinado, de 01 (dois) médicos com carga horária de 20 

(vinte) horas semanais para o atendimento ao programa ESF – Estratégia da Saúde da Família 

para suprir a necessidade e também considerando a notificação do Juiz de Trabalho da 1ª Vara de 

Trabalho de Santa Rosa, onde o mesmo, nos autos da ação trabalhista tombada sob nº 0173100-

94.2017.5.04.0751 assim determina ao Município de Cândido Godói, RS, “in verbis”: 

  

 

 



 Portanto Senhores e Senhoras Vereadores, está sendo determinado, em 

decorrência da Ação trabalhista, para EVITAR outra aplicação de multa ao Município de 

Cândido Godói, que o Município de Cândido Godói encaminhe Projeto de Lei para a contratação 

de Médico, com carga horária de 20 horas semanais e com remuneração, no valor do teto do 

funcionalismo municipal. 

  Cremos o Projeto de Lei ora em pauta plenamente justificado, aguardamos a 

aprovação unânime. 

 

. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

    

 

 

VALDI LUIS GOLDSCHMIDT 

         PREFEITO MUNICIPAL 

 


