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Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.• 064/12

Senhor Presidente:
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 064/12,

desta data, o qual Declara situação de emergência e autoriza a contrataçâo emergencial de 01

(um) Médico Cardiologista, para apreciação sob Regime de Urgência.

ExposiCão de Motivos:

Justificamos o envio do presente Projeto de Lei, tendo em vista que o servidor Dr.

Élbio Balcemão Esteve, ocupante do cargo de Médico, o qual exerce atividades na área de

Cardiologia junto ao Centro de Especialidades Médicas - CEM, licenciou-se para concorrer a

cargo eletivo, sendo assim de suma importância a contratação de servidor para o referido cargo,

para que não haja prejuizos ao bom andamento dos serviços na área de Saúde.

Vale lembrar que de acordo com o S 3° do Art. 122 da Lei Complementar n.o

07/90, a partir do registro da candidatura e até o quinto dia seguinte ao da eleição, salvo se lei

federal específica estabelecer prazos maiores, o servidor ocupante de cargo efetivo fará jus

a licença remunerada, como se em efetivo exercícío estivesse. Por essa razão, o contrato

emergencial em questão terá vigência até 15 de outubro de 2012.

São as razões que fundamentam o envio do presente projeto, juntamente com

SOlicitaçãode aprovação por essa colenda Casa Legislativa.

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZfNHO
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PROJETO DE LEI N.o 064, DE 11 DE JULHO DE 2012.

Declara situação de emergência e
autoriza a contratação emergencial de 01
(um)Médico Cardiologista.

Art. 1° Fica declarada situação de emergência para atendimento da necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do Artigo 37, IX, da Constituição
Federal.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar 01 (um) Médico Cardiologista, em
caráter emergencial, com jornada de 20 (vinte) horas semanais, com base no art. 250 e
inciso 111 do art. 251 da Lei Complementar nO07/90, para atuar junto à Secretaria Municipal
da Saúde e Vigilância Sanitária.

Parágrafo Único. O contrato emergencial terá vigência até 15 de outubro de
2012.

Art. 3° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo descrito no artigo
anterior constam na Lei Municipal nO 7512/12.

Art. 4° As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações da
Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária.

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

Gabinete do Prefeito, 11 de julho de 2012.
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