
          PROJETO DE LEI Nº 003-03/2019 

 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR EMERGENCIAL E 

TEMPORARIAMENTE PARA ATENDER 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

PROFESSOR(A) DE SÉRIES INICIAIS, 

INDICA RECURSOS e dá outras 

providências. 

 
 

 SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 

COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul, 

 FAÇO SABER que o Legislativo Municipal 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 correspondente ao ano letivo de 2.019, 

um(a) Professor(a) de Séries Iniciais, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, que 

tenha habilitação legal para o exercício do magistério. 
 

    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, ao contratado, 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 assemelhado cargo 

e Nível no quadro permanente do Magistério Municipal; 

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

natalina, 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 orçamentárias específicas da Secretaria Municipal de Educação. 
 

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

em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 05 de fevereiro de 2019. 

 

 

 SANDRO RANIERI  HERRMANN 

                Prefeito Municipal  

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  

PROJETO DE LEI Nº 003-03/2018 

      COLINAS, RS, 05 de fevereiro de 2019 

 

 

 

 Senhor Presidente, 

 Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 

 Em cada ano letivo a gente se depara com situações, algumas imprevisíveis, de falta de 

profissionais para o funcionamento normal das atividades educacionais da nossa Escola de 

Ensino Fundamental. 

 Temos, reconhecidamente, um quadro enxuto de professores e demais profissionais 

que atuam na Escola Ipiranga e tornou-se uma praxe legal a utilização do recurso de 

“convocações” e/ou desdobramentos de horários para os mestres, suprindo muitas vezes a 

necessidade de novas contratações.  

 Estamos tendo, no início das atividades escolares deste ano, dificuldades para a 

elaboração da grade de professores em razão da saída de alguns que cumpriam horários 

suplementares, devendo considerar ainda o fato de na direção e vice direção estarem 

designadas profissionais do quadro efetivo, que na impossibilidade de acumularem funções 

em salas de aula, precisam ser substituídas, surgindo então  a alternativa do caráter 

emergencial e temporário.   

 Conforme colocado no anexo Projeto de Lei, precisamos, com urgência, contratar, a 

princípio para o corrente ano letivo, um ou uma professor ou professora, com vínculo de 20 

horas, para o atendimento das séries iniciais. 

 Assim justificado, reafirmamos a necessidade e a relevância da breve decisão desta 

matéria, em caráter de urgência, considerando que após a autorização, precisamos realizar o 

Processo Simplificado e o decorrente contrato administrativo. 

 Contando com a habitual acolhida, reafirmamos nossos protestos de elevada 

consideração. 

 Respeitosamente, 

 

 

        SANDRO R. HERRMANN, 

                Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador JULIANO KOHL 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

Nesta Cidade 

 


