
 
PROJETO DE LEI Nº 066-01/2017 

 
 

PRORROGA POR MAIS UM ANO   
EFEITOS DE DISPOSITIVOS DAS 
LEIS MUNICIPAIS Nº 1.735-
01/2017 e 1.742-01/2017, 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 - Ficam prorrogados por mais um (01) ano os efeitos do Art. 1º 
da Lei Municipal nº 1.735-01/2016, de 19 de janeiro de 2017, que trata da contratação, em 
situação de emergência e excepcional interesse público de um Professor de Português e 
Alemão, Nível 02, 20 horas, e do Art. 2º da Lei Municipal nº 1.742-01 / 2017, de 03 de março 
de 2017, que autoriza a contratação, em situação de emergência e excepcional interesse 
público, de um Fonoaudiólogo, 20 horas e de dois Psicólogos, também 20 horas.. 
 
   Art. 2º - Com a prorrogação do prazo, de que trata o Artigo 1º desta Lei 
estende-se igualmente o vínculo dos Contratos Administrativos em vigor, com os servidores 
que estão exercendo as funções do emprego, respeitados os compromissos e responsabilidades 
pactuadas e consagradas nos mencionados dispositivos legais. 
 
   Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por 
dotações do Orçamento do exercício de 2018. 
 
   Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
   Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus 
efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018. 
 
   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 18 de dezembro de 2017. 
 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN 
                                      Prefeito Municipal 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 
PROJETO DE LEI Nº 066-01/2017 
      COLINAS, RS, 18  de dezembro de 2017 

 

 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 No início deste ano, mais precisamente em janeiro e março, essa Casa autorizou a 
contratação temporária e emergencial de servidores, respectivamente, uma professora de 
Alemão e duas psicólogas e uma fonoaudióloga, quando a Administração Municipal 
manifestava a intenção de realizar Concursos para suprir, em definitivo, as vagas existentes. 
 Sucedeu-se, porém, que ao longo da maior parte do ano, debateu-se em todo o País, 
mas principalmente no Congresso Nacional, as Reformas Trabalhista, Previdenciária e a 
Terceirização de Serviços, matérias que, a princípio, poderiam afetar o setor privado, mas que 
igualmente teriam repercussões no âmbito do Setor Público. 
 Diante desse quadro de incertezas e indefinições, os entes públicos, sobremodo os 
Municípios, foram orientados a terem cautela na realização de novos concursos, enquanto 
pudessem resolver as suas necessidades de outras formas. 
 Apesar das mudanças na legislação trabalhista e terceirização de atividades serem 
concretizadas, sancionadas, faltaria a regulamentação de inúmeros dispositivos para se ter a 
segurança jurídica indispensável. 
 Por tais motivos postergamos o início do processo dos concursos mas que agora estão 
em fase de instrução, sem perspectivas, no entanto, de serem concluídos antes de março ou 
abril, lembrando que as atividades das psicólogas no Setor de Saúde e Escola Infantil terão 
atividades em caráter permanente, assim como também a fonoaudióloga, com exceção da 
professora de Alemão que ficaria um período em recesso. 
 A prorrogação dos Contratos vigentes, limitados em no máximo mais um ano, mas que 
poderão ter o seu encerramento antecipado, certamente traz um benefício, tanto para o 
empregador (Município), quanto às servidoras, pela dispensa de um novo processo seletivo e 
pela experiência adquirida pelas profissionais, perfeitamente entrosadas aos métodos e 
filosofia de trabalho do ente público, nos setores em que atuam. 
 A acolhida e consequente aprovação desta matéria significará um bom começo de 
2018, na execução de atividades, em especial nos setores da Saúde, Assistência Social como 
na Educação. São áreas com demandas múltiplas e diárias e de expressiva importância para a 
qualidade de vida de todos os colinenses. 
   
 Respeitosamente, 
 
        SANDRO R. HERRMANN, 
               Prefeito Municipal 
 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINES F. G. MAGAGNIN 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 
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