
                                                           

Lei Municipal nº 3192/2013 de 18 de janeiro de 2013. 

 

 

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE 

QUATRO MÉDICOS, DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL de Liberato Salzano, Estado do Rio Grande 

do Sul, FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no Artigo 123, IV, da Lei Orgânica 

Municipal, que  a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu  sanciono e promulgo 

a  SEGUINTE: 

 

L E I 

 Art. 1º - Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de 

03 (três) médicos, com remuneração de R$ 2.220,00 (dois mil duzentos e vinte reais) 

mensais, com carga horaria de  4 (quatro) horas semanais  de um médico com carga 

horária de 10 (dez) horas semanais com remuneração de R$ 5.550,00 (cinco mil 

quinhentos e cinquenta reais) para exercer atendimento a população junto a Unidade 

Básica de Saúde do Município de Liberato Salzano,RS. 

 

Art. 2º - O período de contratação será de 09 (nove) meses, nos termos  do 

artigo 238  da Lei 870/90, de 10 de setembro de 1.990, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

 

Art. 3° - Os casos omissos em relação a esta Lei serão dirimidos com base nas 

Leis Municipais 870/90 e 933/91.  

 

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pela 

seguinte dotação orçamentária: 

 

2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE 

3.1.90.04.99.00.00.00.0040 - Outras contratações por tempo determinado. 

 

 Art. 5.º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    

 Centro Administrativo Municipal Wilson Boeni Gewehr de Liberato Salzano, 

aos 18 dias do mês de janeiro de 2013. 
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Projeto de Lei do Executivo Municipal, nº 002/2013 de 10 de janeiro de 2013. 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Sr. Presidente 

Srs. Vereadores 

    

 

     O projeto de lei que ora estamos encaminhando para 

apreciação desta Casa, tem por finalidade buscar amparo legal para que esta 

municipalidade possa efetuar a contratação temporária de quatro  médicos para atender 

junto ao Posto de Saúde, sendo 3 ( três) médicos com carga horário de 4 (quatro) horas 

semanais e um médico com carga horária de 10 (dez) horas semanais e dar atendimento 

na Unidade Básica de Saúde a população em geral.   

    A contratação desses profissionais, por excepcional 

interesse público, deve-se a necessidade de atendimento a população na área da saúde, e 

não contarmos em nosso quadro de servidores de profissionais para o atendimento a 

demanda necessária. 

                                              Como não podemos deixar a população de nosso 

município, especialmente a carente, desassistida de profissionais nessas áreas, estamos 

propondo a única alternativa possível que é a contratação temporária.   

   

    Certos da atenção de Vossas Excelências e dada a 

importância da contração referida para o interesse público, rogamos a apreciação 

favorável. 

 

               Atenciosamente, 

 

 

 

Gilson de Carli 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 


