
PROJETO DE LEI Nº 027-02 / 2018 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

A CONTRATAR, PARA O 

PREENCHIMENTO DE QUATRO  

VAGAS DE MONITOR ESCOLAR, 

EM CARÁTER EMERGENCIAL, 

PARA ATENDER EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO 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 caráter emergencial, para atender necessidade temporária, de excepcional 

interesse público, 04 (quatro) MONITORES ESCOLARES, com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais e vencimentos equivalentes ao Padrão 03 do Quadro de Cargos 

Efetivos do Município de Colinas. 

    Art. 2º - A contratação de que trata o artigo 1º será por um 

período indeterminado, de no mínimo 30 (trinta) dias e enquanto permanecerem afastadas as 

servidoras do quadro, em licença de saúde para acompanhamento de familiares e em licença 

gestante, em conformidade com o disposto no Regime Jurídico, devendo desenvolver suas 

atividades nas Escolas Municipais de Educação Infantil “Pequeno Mundo” (3) e EMEF 

Ipiranga (1). 

    Art. 3º - A contratação autorizada por esta Lei efetivar-se-á 

mediante a formalização de competente contrato administrativo, ficando assegurado, ao 

contratado, os direitos estabelecidos na 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 e gratificação natalina; 

       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 correrão por 

conta de dotações orçamentárias próprias de cada Secretaria Municipal. 

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

em vigor na data de sua publicação. 

    GABINETE DO PREFEITO, 22 de agosto de 2018. 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN 

                     Prefeito Municipal 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 027-02/2018 

      COLINAS, RS, 22 de agosto de 2018. 

 

 

 Senhor Presidente, 

 Senhoras e Senhores Vereadores: 

  

 As consequências de um período de inverno que vem se mostrando atípico, pela alta 

incidência de umidade e mudanças bruscas de temperaturas, resultam em uma situação 

inusitada no funcionamento normal das nossas Escolas, de Educação Infantil e EMEF 

Ipiranga. Pois inúmeras crianças atendidas nos educandários vêm sendo atingidas por surtos 

de doenças, dentre essas a constatação de uma pneumonia viral, caso que requer tratamentos, 

às vezes bastante prolongados. 

 No momento temos quatro servidoras, do nosso quadro de monitoras escolares, 

afastadas de suas atividades, três para acompanharem seus filhos acometidos por doenças, 

sem que haja uma previsão de seu retorno para o trabalho, mas com estimativa de que isso 

não ocorrerá antes de decorridos 30 dias, além de outra servidora em licença gestante, por 180 

dias. 

 Esse afastamento das servidoras pelos motivos justificados é um direito legal, previsto 

no Regime Jurídico, e cabe à Administração Municipal achar os meios para que não aconteça 

nenhum prejuízo à qualidade do ensino e educação. 

 Sabemos que o bom e regular funcionamento de uma Escola, seja Infantil ou 

Fundamental, requer uma harmonia e um conjunto de atividades e quando falta apenas uma 

profissional, já há uma quebra na rotina. E no presente caso, faltando quatro servidoras, por 

tempo indeterminado, sobrecarrega as demais pessoas do grupo e a qualidade do trabalho fica 

comprometida. 

 A alternativa de solução que nos resta, é a contratação temporária e emergencial de 

monitoras, lembrando que temos uma lista de espera do último concurso feito e podemos 

recorrer aos selecionados para esse necessário preenchimento das vagas. 

 Todas as demais situações, que afetam as Escolas nós conseguimos contornar, mas 

especialmente na Creche, onde faltam três funcionárias, não vislumbramos solução, senão a 

proposta contratação.  
 Pedimos a compreensão de Vossas Senhorias pela Convocação de uma sessão 

Extraordinária, uma vez que não poderíamos esperar mais em torno de 15 dias, até a próxima 

sessão ordinária, sob pena de termos que tomar medidas como a suspensão de atividades, fato que 

viria em desagrado e em prejuízo de famílias que não podem ficar privadas da Escola. 

 Contamos com a pronta acolhida e aprovação desta matéria. 

 Respeitosamente, 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN 

         Prefeito Municipal 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador FABIEL ADOLFO ZARTH 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS – RS. 

 


