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PROJETO DE LEI Nº. 123/2019 
 

DEFINE E CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A REALIZAR A CONTRATAÇÃO EM REGIME 
SUPLEMENTAR DE MÉDICOS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em 
vigor, em especial pelo inciso IX do art. 37, da Constituição Federal, 
 
  FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 
 
 Art. 1º Fica pela presente lei caracterizado e definido como excepcional interesse público a 
necessidade de contratação de médicos clinico geral para trabalhar em regime suplementar de 20 
(vinte) horas, visando atender necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. 

 
  Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a contratar em regime suplementar 
(ampliação da jornada de trabalho) de mais 20 (vinte) horas, dois servidores contratados para 
o cargo/função de Médico Clinico Geral, com base nas Leis Municipais nº 4.496, de 
19/03/2019, alterada pelas Leis Municipais nº 4.507, de 17/04/2019 e 4.519, de 10/05/2019 
e o Processo Seletivo Simplificado nº 03/2019, para o atendimento das necessidades do 
serviço público municipal. 
 
  Parágrafo único. Os demais dispositivos e requisitos obedecerão aos contratos de 
trabalho originais em vigor e a respectivas leis autorizativas, sendo a remuneração mensal 
acrescida proporcionalmente às horas suplementares. 
 
  Art. 3º As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações 
orçamentárias próprias previstas na lei de orçamento vigente. 
 
  Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a de 
aditivo contratual. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 
SEBERI/RS, 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

                                                                         CLEITON BONADIMAN 
                                                                                       PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 126/2019. 

 

 Senhor Presidente 
Senhores Vereadores: 

  
  Ao cumprimenta-la cordialmente, encaminhamos o projeto de lei em epigrafe que 
define e caracteriza como excepcional interesse público a necessidade de contratação de 
médicos para trabalhar em regime suplementar de 20 (vinte) horas, visando atender 
necessidades da Secretaria Municipal da Saúde. 
 
 Justifica-se a convocação para trabalhar em regime suplementar de 20 (vinte) horas 
pelo fato de que a demanda na área da Saúde vem crescendo a cada dia, uma vez que 
munícipes novos estão chegando em busca de empregos junto aos empreendimentos locais. 
 
   Desta forma, entendemos ser aplicável ao caso, o disposto no art. 37, IX, da 
Constituição Federal, que dispõe: 
“Art. 37 ....................... 
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender as 
necessidades temporárias de excepcional interesse público”. 
 
  Assim apresentado, espera-se a aprovação unânime e urgente do Projeto de Lei ora 
encaminhado, em regime de urgência. 
 
  
 Atenciosamente, 
 

 
Cleiton Bonadiman 
Prefeito Municipal 

 
 


