
PROJETO DE LEI Nº 046-01/2017 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR EMERGENCIAL E 

TEMPORARIAMENTE PARA ATENDER 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

OS CARGOS QUE MENCIONA, INDICA 

RECURSOS e dá outras providências. 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

Colinas, Estado do Rio Grande do Sul,  

    FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 
 

    Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

contratar, em situação de emergência e excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, por um período de 06 (seis) meses, prorrogável por igual 

tempo, os seguintes cargos: 

 

Nº cargos            Nome do Cargo Padrão Coef. Salarial 

     01 Operador de Máquinas    07       RS 2.330,64 

     02  Operário Especializado    02     R$ 1.068,21 

 

    Art. 2º - A contratação, de que trata esta Lei, será sob forma de 

Contrato Administrativo que estabelecerá os compromissos e responsabilidades das partes. 

    Art. 3º - Ficam assegurados, aos contratados, os direitos 

estabelecidos no Regime Jurídico Único – Lei Municipal nº 83-02/94, quais sejam: 

I – remuneração equivalente àquela percebida pelos servidores de igual ou assemelhada 

função no quadro permanente do Município; 

II – jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional de 

insalubridade, gratificação natalina e vale refeição; 

III – férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, ao término do contrato; 

IV – inscrição compulsória no Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. 
 

    Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei serão 

atendidas por dotações específicas do Orçamento anual do Município. 
 

    Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra 

em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 16 de agosto de 2017. 

 

 

 SANDRO RANIERI  HERRMANN 

                Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  

PROJETO DE LEI Nº 046-01/2017 

      COLINAS, RS, 16 de agosto de 2017 

 

 

 Senhora Presidente, 

 Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 Em que pese o quadro de servidores efetivos do Município ser reduzido, estamos, 

presentemente, convivendo com situações de afastamentos inesperados, inclusive sem 

previsão do tempo necessário para o retorno às atividades, não se sabendo, tampouco, em que 

condições os profissionais poderão retomar ao trabalho, quando liberados pelo INSS. 

 José Vilmar Kollet,  operador de máquinas, sofreu acidente no final do mês de julho, 

resultando em um quadro de politraumatismo (diversas fraturas), submetido a cirurgias e não 

há previsão de alta e retorno. 

 Não há no momento concurso em aberto e gostaríamos de aguardar a evolução da 

recuperação do servidor para uma medida definitiva, no caso de um novo concurso, se de fato 

tivermos que preencher o cargo de forma efetiva. 

 Tomaz Marques, servidor do quadro efetivo, ocupante do cargo de operário, realizou, 

no início deste mês de agosto, um procedimento de “Cateterismo Cardíaco”, devendo 

permanecer afastado de suas atividades por um período indeterminado. E não há como prever 

em que condições ele poderá retornar ao trabalho, quando estiver liberado por perícia da 

Previdência Social. 

 Além desses afastamentos, imaginamos temporários, tivemos a exoneração de outro 

operário especializado, Joel Porsche, e que também não foi substituído, pela inexistência de 

concursados e até porque o cargo de operário foi extinto, devendo ser promovida, 

oportunamente uma nova seleção para o preenchimento de cargos de “operário 

especializado”. 

 A demanda de serviços é cada vez maior, tanto no setor de serviços de máquinas 

(obras e agricultura), quanto no atendimento de tarefas rotineiras e diárias, na limpeza, 

manutenção das áreas de recreação, execução de reformas, manutenção de prédios públicos, 

dentre outras. E neste sentido, para o atendimento dos reiterados pedidos da população, 

precisamos contar com servidores, em condições de realizar o trabalho, de forma eficiente, a 

partir de condições físicas plenas. 

 Desta forma e dada a real necessidade de repor, com brevidade, a nossa força de 

trabalho, reivindicamos, em caráter de urgência, a acolhida e a breve decisão desta matéria ora 

apresentada, viabilizando a realização imediata do processo seletivo simplificado.  

 Respeitosamente, 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN, 

                Prefeito Municipal 

 

Ilustríssima Senhora 

Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS - RS  


