
LEI Nº 1.501, DE 27 DE ABRIL DE 2016. 

 

Define situação como de excepcional interesse 

público e autoriza a contratação emergencial de 

um médico, e dá outras providências. 

 

VANDERLEI ZANATTA, Prefeito Municipal, de Taquaruçu do Sul, Estado do Rio 

Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei Orgânica do Município, FAZ 

SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Em conformidade com disposto no art. 231 da Lei nº 111, de 30 de julho de 

1990 e alterações posteriores, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

Municipais, é declarada situação de excepcional interesse público, ficando o Poder Executivo 

Municipal autorizado a contratar, em caráter emergencial, pelo período de até 12 (doze) meses, 

prorrogável por iguais períodos, na forma do art. 233 da mesma Lei Municipal n° 111, profissional 

para atuar na área da saúde municipal, nas Unidades de Saúde do Município, vinculado a Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme segue: 
 

Quant. Denominação Padrão 
Carga Horária 

Semanal 

Coeficiente de 

Vencimento 

Valor do 

Vencimento em R$ 

1 Médico 6 40 horas 19,60 10.654,76 

 

§ 1º. A contratação será de natureza administrativa, atendidos os requisitos, as 

atribuições e as condições de trabalho descritas no Anexo I da Lei Municipal nº 970, de 28 de maio 

de 2009 e suas alterações posteriores, para o mesmo cargo, assegurando-se ao contratado os direitos 

previstos no art. 235 da mesma Lei Municipal nº 111. 

 

§ 2º. O vencimento do contratado corresponderá ao coeficiente respectivo do cargo, 

aplicado sobre o valor do Padrão Referencial (R$ 543,61), devidamente atualizado, definido pelo art. 

28 da Lei nº 112, de 30 de julho de 1990 e alterações posteriores, e será equivalente ao vencimento 

do Cargo, na Classe A (inicial), referido no art. 2º, da Lei 970, de 28 de maio de 2009, conforme 

demonstrado no caput do presente artigo, proporcional ao número de horas semanais contratadas. 

 

§ 3º. O coeficiente de vencimento e por conseqüência o valor do vencimento será 

acrescido em 50% (cinquenta por cento) quando as situações a seguir descritas, se apresentarem 

isoladas ou concomitantes: 

I - O profissional médico contratado se dispuser a residir no município de Taquaruçu 

do Sul/RS; 

II - O profissional médico contratado assumir as atribuições e responsabilidades da 

Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 

Art. 2º. A contratação de que trata o artigo 1º, tem por finalidade suprir a deficiência 

de profissional médico nos quadros do Município, visando a substituição de profissional detentor de 

emprego público que solicitou demissão no presente exercício, para que assim, não haja interrupção 

nos serviços e no atendimento à população. 

 

Art. 3º A contratação será precedida de processo simplificado de seleção, a ser 

definido no competente Edital. 



Art. 4º. As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei serão atendidas por 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal vigente, vinculadas a Secretaria Municipal 

Saúde, Atividades 2026 - Manutenção das Unidades de Saúde Asps e 2027 - Manutenção das 

Unidades de Saúde Convênios. 

 

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Taquaruçu do Sul, RS, 27 de abril de 2016. 

 

 

VANDERLEI ZANATTA, 

Prefeito Municipal. 

 

 

Registre-se e publique-se. 

 

 

CRISTIANE CASARIL LORINI, 

Secretária Municipal de Administração. 


