
LEI MUNICIPAL Nº 1.629, de 12 de junho de 2015. 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
realizar contratação, por tempo determinado, 
para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público na Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 

O Prefeito Municipal de Fortaleza dos Valos, Estado do Rio Grande do Sul, 

usando das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, faz saber, que a Câmara 

Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratação, por 

tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público na Secretaria Municipal de Saúde, para os seguintes cargos: 

I - dois médicos clínicos gerais, com carga horária de vinte horas semanais e 

vencimentos no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) mensais, 

 

II - dois médicos clínicos gerais, para atendimento em regime de plantões 

sobreaviso e vencimentos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.  

 

Art. 2º- A prestação de serviço se dará seguinte maneira: 

 

I – 20 horas semanais, de segundas às sextas-feiras, das 08horas às 12 horas e 

das 14horas às 18 horas, em atendimento de demandas gerais na área da saúde, junto 

ao Hospital Municipal Bom Pastor, para os contratados previstos no inciso I do art. 1º 

desta Lei, 

 

II – 10 plantões mensais em regime de sobreaviso, compreendidos em: 08 (oito) 

plantões em regime de sobreaviso, de segundas às quintas-feiras, das 19 horas às 07 

horas e 02 (dois) plantões em regime de sobreaviso das 19hs das sextas-feiras às às 07 

horas das segundas-feiras, para os contratados no inciso II do art. 1º desta Lei. 

   



Art. 3º- O período da contratação será de 06 (seis) meses a contar do dia 09 de 

junho de 2015. 

 

Art. 4º- O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a 

indenizações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II – por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência administrativa, por 

alteração das circunstâncias ou interesse público; 

III - por iniciativa do contratado. 

 

Parágrafo único. A extinção do contrato, no caso do inciso III será comunicada 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 5º As contratações referidas nos incisos I e II do art. 1º, se darão através de 

processo seletivo simplificado. 

 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Fortaleza dos Valos, 13 de maio de 2015. 

  

 
 
 

            
Adair Toledo 

Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

João Carlos Rossato Rubin 
Secretário de Administração e Planejamento 

 
 
 
 
 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS  
PROJETO DE LEI N.º 015/2015 

 
Senhora Presidente, 
Senhores Vereadores. 
 
Encaminho a esta Casa Legislativa, para estudo e votação, o Projeto de Lei nº 015/2015 

a fim de que seja realizada a contratação por tempo determinado de excepcional interesse público 
de médico clínico geral para atender a demanda municipal na área de saúde no Hospital Municipal 
Bom Pastor, no total de vinte horas semanais, mais plantões mensais em regime de sobreaviso. 

Cabe salientar que o Tribunal de Contas vem apontando todos os gestores anteriores 
sobre a terceirização do atendimento da saúde em nosso Município, sendo necessária a 
regularização do mesmo. Atualmente, os serviços de saúde prestados à população estão regidos 
através do contrato n.º 026/2012, cujo prazo inicial era de 12 meses. Este contrato teve aditivos 
que prorrogaram sua vigência, tendo termo final em 08 de junho de 2015.  

Diante dos diversos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, bem como de 
Inquéritos Civis do Ministério Público Estadual e Federal, não haverá uma nova prorrogação do 
mesmo, diante da inconstitucionalidade da prestação dos serviços de saúde por empresas 
terceirizadas.  

Sendo, portanto, de suma importância a autorização desta Colenda Casa para 
contratação temporária por excepcional interesse público de médico clínico geral para que a 
população fortalezense não fique desamparada na prestação do serviço da saúde, que é 
obrigação dos entes públicos, bem como direito fundamental e social previstos na Constituição 
Federal. Sendo assim, a terceirização das atividades na área de saúde como ocorre há anos no 
Município de Fortaleza dos Valos é inconstitucional, sendo óbice à contratação de empresas 
interessadas a oferecer serviços na área de saúde, pois esta representa uma atividade fim do 
Estado. No entanto, o Município não possui prazo hábil para a realização de concurso público 
para provimento deste cargo, sendo indispensável a contratação temporária, pois caso contrário a  
população ficará sujeita a não ter seu direito à saúde atendido. 

As contratações temporárias são autorizadas na Carta Constitucional para atender às 
necessidades temporárias de excepcional interesse público previstas em lei, conforme 
disciplinado pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal, verbis:  

 
Art. 37. […] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;  
 
Dessa forma, a licitude da contratação temporária está condicionada ao preenchimento 

dos seguintes requisitos constitucionais: previsão legal das hipóteses de contratação temporária; 
contratação por tempo determinado; atender necessidade temporária e por fim presença de 
excepcional interesse público. No caso do presente projeto de lei encontram-se todos os 
requisitos legais preenchidos para a contratação por tempo determinado.  

Por fim, requer o regime de urgência para a votação do Projeto de Lei n.º 015/2015, 
tendo em vista que o contrato atual com a empresa que presta serviços à saúde tem termo dia 08 
de junho de 2015.   

Acompanha ao presente Projeto de Lei, o Impacto Orçamentário e Financeiro para gastos 
com pessoal, conforme prevê a legislação em vigor. 

Fortaleza dos Valos, 13 de maio de 2015. 
 
 
 

Adair Toledo 
Prefeito Municipal 

 


