
MUNICÍPIO DE GUAÍBA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

JUSTIFICATIVA  AO PROJETO DE LEI N.º 056/2022

Senhor Presidente,

Nobres Vereadores.

Submeto  à apreciação de Vossas Excelências o incluso Projeto de Lei n.º

056/2022, o qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente 06

(seis) Cínicos Geral, 06 (seis) Médicos Generalista de Saúde da Família, 01 (um) Médico

Psiquiatra e 01 (um) Médico Neurologista e dá outras providências”.

Trata-se de contratação temporária para atender necessidade temporária de

excepcional interesse público, na área da saúde do Município, devendo vigor pelo prazo de

06 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, em caso de necessidade,

respeitando a legislação vigente.

O  presente  instrumento  tem  como  finalidade  justificar  a  necessidade  de

contratação  de  médicos  por  Processo  Seletivo  Simplificado  de  excepcional  interesse

público para atuarem conforme a demanda de consultas médicas e desenvolvimento das

políticas públicas de saúde.

Em seu quadro de profissionais médicos, o município agrega uma defasagem

no  atendimento  básico  e  especializado,  acarretando  dificuldades  como  o  acúmulo  de

pessoas procurando atendimento no Pronto Atendimento Municipal. Entretanto há de ser

considerado que este processo será complementar às demandas já supridas pela secretaria,

igualmente prevendo a chegada de novos profissionais oriundos do Programa Médicos pelo

Brasil e a previsão de concurso a ser realizado em 2022.

 A secretaria de saúde desenvolve um trabalho específico multidisciplinar

baseado em planos de contingência capazes de referenciar usuários para um atendimento

adequado  diante  das  necessidades  advindas  da  população,  atuando  na  prevenção  e

promoção dos cuidados, na linha de frente, em doenças atuais como: Coronavírus, dengue,
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zika,  chikungunya,  febre  amarela,  sarampo  e  outras,  coletando  amostras  para  exames,

acolhendo e recomendando o melhor tratamento para a atenuação dos sintomas.

A secretaria  entende  que  o  concurso  público  é  a  melhor  forma  para  a

aquisição de profissionais qualificados a atenderem as necessidades da saúde. O concurso

público  é  o  procedimento  que  serve  como elo  entre  a  Administração  e  o  princípio  da

eficiência, pois ele permite que haja transparência na seleção de candidatos, como também

a aprovação e admissão dos mais qualificados para prestarem um serviço de forma menos

onerosa e utilizando os meios mais eficazes para a prestação dos mesmos. Além disso, o

concurso público favorece a permanência dos profissionais nos serviços de saúde por maior

tempo, evitando a rotatividade. Esta permanência garante o vínculo entre o profissional e o

usuário do SUS através da longitudinal idade do cuidado em saúde. O vínculo longitudinal

é uma diretriz da Atenção Básica prevista na Política Nacional da Atenção Básica (2017),

consiste no acompanhamento do usuário ao longo do tempo, na qual se espera uma relação

terapêutica que envolva a responsabilidade por parte do profissional de saúde e a confiança

por parte do usuário.

Para complementar, a título de informação, o município realizou o concurso

público  nº  023/2017,  prorrogado  por  mais  dois  anos  conforme  decreto  municipal  nº

004/2020, para provimento de médico clínico geral e médico de saúde da família. Quanto

ao profissional médico clínico geral há 04 vagas para serem preenchidas, 15 profissionais

foram aprovados, 15 foram chamados e apenas 03 assumiram a vaga, não havendo mais

aprovados para o chamamento. Os médicos de saúde da família tem 03 vagas para serem

preenchidas,  13 profissionais  foram aprovados,  todos foram chamados,  02 assumiram a

vaga, e outros não assumiram. 

Há  que  se  falar  que  estão  em  andamento  os  processos  internos  para

lançamento  de  concurso  público,  para  efetivar  a  contratação  permanente  destes

profissionais,  situação  que  ainda  não  ocorreu  devido  ao  recente  período  de  restrições

severas, oriundas da pandemia, e a novel reforma administrativa aprovada, que antes não
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podia ser implementada em virtude da legislação, de caráter temporal, que vinculava os

diversos órgãos da administração pública, nomeada Lei Complementar 173.

Sabe-se  que  não  pode  a  Administração  Pública  deixar  de  cumprir  suas

responsabilidades, principalmente na área da saúde, e medida diversa não restou, diante do

cenário  em  tela,  a  não  ser  a  modalidade  de  contratação  emergencial  de  excepcional

interesse.

Tendo em vista a baixa cobertura de atenção primária em Guaíba (43%), a

média de espera para uma consulta eletiva com o clínico geral/médico de família é de três

meses.  No  momento,  os  atendimentos  nas  Unidades  Básicas  de  Saúde  estão  com

agendamento para setembro/outubro e nas Estratégias de Saúde da Família para setembro.

Importante  considerar  o  fato  que  está  contribuindo  para  o  aumento  da

procura por atendimento médico eletivo na Atenção Primária, é o atendimento da demanda

reprimida do ano de 2021 devido à pandemia de SARS-COV-19 (Covid-19). Durante o ano

de 2021, por determinação da Secretaria Estadual de Saúde, os atendimentos eletivos da

atenção primária foram parcialmente suspensos para que as equipes de saúde pudessem

realizar  o  atendimento  imediato  aos  pacientes  com  síndrome  gripal  e  COVID19.  A

população brasileira foi orientada a não procurar os serviços de saúde caso não houvesse

necessidade  de  brevidade  no  atendimento.  Outra  readequação  foram  em  questão  das

validades das receitas dos pacientes com doenças crônicas que foram prorrogadas de 06

meses para 12 meses. Desta feita, os pacientes que adiaram o agendamento de consulta

devido à pandemia, retornaram às unidades pós diminuição do número de casos positivos

ocasionando grande procura pelos serviços de atenção primária.

Diante  dos  fatos  apresentados,  em  sua  relevância  e  necessidade,  esta

secretaria solicita o Processo Seletivo Temporário Simplificado, de excepcional interesse

público para a contratação de profissionais médicos clínicos gerais, de saúde da família,

neurologista, e psiquiatra de forma complementar, conforme descrito no objeto deste termo
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Locais  em que os profissionais poderão atuar  conforme a necessidade da

gestão:

 ESF São Francisco (Rua Estância Velha, 150 – São Francisco - Guaíba)

 ESF São Jorge (Rua Sertão Santana, 80 São Jorge - Guaíba)

 ESF Pedras Brancas (Rua José Carlos Ferreira, 341 – P. Brancas - Guaíba)

 ESF Primavera/São Jorge (Estrada Geral nº 3381 – Primavera /Guaíba)

 ESF Nova Guaíba (End. : Rua Encruzilhada do Sul nº 13 – São Francisco/Guaíba)

 ESF IPÊ – Santa Rita (End.: Rua Wenceslau Fontoura, 1059 – Santa Rita – Guaíba/RS)

 Centro Atenção Psicossocial – CAPS I.J. (Rua Guanabara, 75 - Pq 35 – Guaíba/RS)

 Centro Atenção Psicossocial – CAPS Viver (Rua Rio Grande do Sul, 144 – Chácara das

Paineiras –

Guaíba/RS)

 Centro Atenção Psicossocial – CAPS A.D. (Rua Montaury 661 – Centro – Guaíba/RS)

 UBS Colina (Rua João José Wust, 1667 - Colina - Guaíba)

 UBS Cohab (Rua 42, 500 - Cohab - Guaíba)

 UBS Vila Iolanda (Rua Valdomiro Rodrigues, 248 - Vila Iolanda - Guaíba)

 UBS Columbia City (Rua Eletrical, 151 – Bom Fim Novo - Guaíba)

 UBS Centro (Rua Serafim Silva, 160 - Centro)

 UBS Logradouro (End.: Estrada Bom Retiro, S/N – Logradouro – Guaíba/RS)

 Unidade de Saúde Prisional de Guaíba (End.: Estrada da Restinga, 211 – BR 116 Km

303)

 Policlínica de Serviço Especializado (Rua São Paulo, 800 – Pq 35 – Guaíba/RS)
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Horários

Os horários poderão variar de acordo com as atividades desempenhadas nas

unidades  de  saúde,  e  necessidades  da  gestão.  Alguns  horários  poderão  ser  alterados

conforme disponibilidade de salas.

08:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 (Horário principal)

07:00 – 20:00 (Horários alternativos em unidades diferentes)

Isto posto, dada a justificativa ora lançada, rogo a Vossas Excelências que

seja integralmente aprovado o Projeto de Lei n.º 056/2022, colaborando, desta forma, para

a manutenção da constante busca da melhor prestação de serviços por parte do Município.

Guaíba, 18 de agosto de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO,

Prefeito Municipal.
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 PROJETO DE LEI Nº 056, DE 18 DE AGOSTO DE 2022.

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
contratar  temporariamente  06  (seis)
Médicos  Clínicos  Geral,  06  (Seis)  Médicos
Generalista  de  Saúde  da  Família,  01  (um)
Médico  Psiquiatra  e  01  (um)  Médico
Neurologista, e dá outras providências

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, com base no art. 37, IX, da
Constituição Federal e art. 216 da Lei Municipal nº 2.586/2010, autorizado a contratar por
tempo determinado  06 (seis) Médicos Clínicos Geral, 06 (Seis) Médicos Generalista de
Saúde da Família, 01 (um) Médico Psiquiatra e 01 (um) Médico Neurologista.

Art. 2º. O prazo de contratação dos profissionais de que trata o art. 1º será
de até 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado, em caso de necessidade, por igual período.

Parágrafo único. A contratação dos profissionais será efetivada mediante
processo seletivo simplificado, que consiste em análise curricular, de títulos e entrevista
pessoal do candidato. 

Art.  3º.  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  dotações
orçamentárias próprias.

Art. 4º. Os contratos são de natureza administrativa, ficando assegurados
aos contratados os direitos elencados no artigo 219, incluindo os previstos nos artigos 123 a
127, todos do Estatuto dos Servidores Municipais - Lei Municipal nº 2.586, de 20 de abril
de 2010.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíba, em 18 de agosto de 2022.

MARCELO SOARES REINALDO.
PREFEITO MUNICIPAL.

Registre-se e Publique-se:


