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PROJETO DE LEI Nº_________ 

 

LEI Nº________de___de________de 2018. 

 
 

 

Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal 
por prazo determinado e em caráter emergencial, 
de 01 (uma) função emergencial de Médico 
Clínico Geral para atuar na Unidade de 
Estratégia de Saúde da Família de Atlântida Sul. 
  
 

  Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal por 

prazo determinado, e em caráter emergencial de 01 (uma) função emergencial de 

Médico Clínico Geral para atuar na Unidade de Estratégia de Saúde da Família de 

Atlântida Sul, no período de 20 de dezembro de 2018 a 07 de março de 2019. 

  

  Art. 2º. As atribuições legais da função emergencial, as condições de 

trabalho e os requisitos gerais e específicos de admissão serão os estabelecidos 

no Anexo I, que são partes integrantes desta Lei. 

  Art. 3.º A contratação terá natureza administrativa, nos termos do 

artigo 235 da Lei Municipal nº 2.351, de 23 de maio de 1991, e artigo 41, da Lei 

Municipal nº 3.839, de 10 de maio de 2006. 

  Art. 4º. O profissional contratado pela presente lei não fará jus ao 

vale-transporte, auxílio-alimentação e difícil provimento previsto aos servidores 

públicos do quadro geral. 

  Art. 5º. Será imprescindível, para eventual concessão de vantagens 

previstas em lei, o protocolo de requerimento pelo servidor contratado, nos termos 

da legislação específica. 

  Art. 6º. O profissional contratado pela presente Lei estará sujeito ao 

regime disciplinar previsto na Lei Municipal 2.351/91. 
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  Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei serão executadas com 

recursos próprios. 

  Art. 8º. Esta Lei terá vigência a contar da data da sua publicação até 

dia 07 de março de 2019. 

 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, 

em____de_____________de 2018. 

 

 

 

     Prefeito 
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ANEXO I 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
 
ATRIBUIÇÕES: Examinar o paciente, utilizando os instrumentos adequados, 
avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, 
psicológicos e sociais; requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando 
seus resultados; fazer encaminhamento de pacientes a outros especialistas, 
quando julgar necessário, prestar pronto atendimento a pacientes ambulatoriais, 
mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as consultas, inclusive 
pela internação quando necessário; estabelecer o plano médico terapêutico- 
profilático, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dietas e 
demais terapêuticas apropriadas a cada paciente internado, sempre que 
necessário ou solicitado; integrar a equipe multiprofissional de saúde, 
responsabilizando-se pela orientação desta, aos cuidados relativos a sua área de 
competência, seguindo também as orientações dos demais profissionais nas suas 
áreas específicas; zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e 
local de trabalho, fazer pedidos de material e equipamentos necessários a sua 
área de competência; cumprir e fazer cumprir as normas no setor de saúde; 
participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto para 
profissionais de saúde como para pacientes e outras pessoas da comunidade, 
mantendo-se atualizado através da educação profissional contínua; propor normas 
e rotinas relativas a sua área de competência; classificar e codificar doenças, 
operações, causas de morte e demais situações de saúde, de acordo com o 
sistema adotado; fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas 
no setor onde trabalha, quando designado para tal; executar outras tarefas 
correlatas a sua área de competência e demais atribuições estabelecidas pelo 
Conselho representativo de classe ou órgão profissional da categoria. 
 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 
 
a) Horário de Trabalho: Carga horária semanal 40 horas; 
b) Remuneração: R$ 120,00 (cento e vinte reais) por hora; 
c) Condições especiais: O horário de trabalho do profissional será das 8h as 12h e 
das 13h30min as 17h30min, mesmo horário de funcionamento da Unidade de 
Estratégia de Saúde da Família de Atlântida Sul. 
 

REQUISITOS PARA PREENCHIMENTO DO CARGO: 
 
a) Instrução: Ensino Superior completo. 
b) Habilitação: Legal para o exercício da profissão de Médico. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

   

  O Projeto de Lei que ora estamos encaminhando ao Legislativo 

Municipal para posterior deliberação dos nobres Vereadores, visa à autorização na 

contratação de 01 (uma) função emergencial de Médico Clínico Geral para atuar 

na Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Atlântida Sul, no período de 20 

de dezembro de 2018 a 07 de março de 2019. 

  Justificamos esse projeto, tendo em vista a necessidade de aporte no 

atendimento aos usuários do Balneário de Atlântida Sul, devido ao período de 

veraneio, onde há um aumento da população, pois atualmente na Unidade de 

Atlântida Sul há um médico clínico geral do Programa Mais Médicos com carga 

horária de 40 horas semanais que também atua na Unidade do Palmital. 

  Desta forma é necessária a contratação de profissional para um 

melhor e específico atendimento devido ao grande aumento da demanda durante 

o período de veraneio.   

  Pelos motivos acima expostos, aguardamos a aprovação do presente 

Projeto de Lei, em regime de urgência. 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, em 07 de 

novembro de 2018 

 

 

    Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão 

    Prefeito Municipal 
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