
          PROJETO DE LEI Nº 007-04/2020 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONTRATAR EMERGENCIAL E 

TEMPORARIAMENTE PARA ATENDER 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

OS PROFISSIONAIS 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 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 de um ano, a partir da data da contratação, 

com possibilidade de renovação por igual tempo, os seguintes profissionais: 

    - Nutricionista, Padrão 10, Coeficiente Salarial 3,60, Carga horária de 30  horas semanais, 

vencimento atual de R$ 3.947,08; 

    - Professor(a) de Educação Física, Nível 2, Carga horária de 20 horas semanais, 

vencimento atual de R$ 1.973,59: 

    - Engenheiro(a), Padrão 11, Coeficiente Salarial 4,50, Carga horária de 35 horas semanais 

e vencimento atual de R$ 4.933,85. 

    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 aos cargos respectivos, do quadro permanente; 

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 das Secretarias em que forem lotados os 

profissionais contratados. 

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

em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO, 16 de março de 2020. 

 

 

 SANDRO RANIERI  HERRMANN 

                Prefeito Municipal. 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 007-04/2020 

      COLINAS, RS, 16 de março de 2020 

 

  Senhor Presidente, 

  Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 

  No ensejo da manifestação de respeitosos cumprimentos a Vossas Senhorias, 

vimos encaminhar o anexo Projeto de Lei, tratando da contratação temporária e emergencial 

de servidores, para o desempenho de funções importantes nos serviços públicos municipais. 

  É de conhecimento das Senhoras e Senhores Vereadores que está em 

andamento o Processo de Concurso Público, já com a fase de inscrições promovida e a data de 

sua realização devidamente agendada. 

  Após a publicação do Edital do Concurso, tivemos três situações que estão 

motivando e justificando a presente solicitação de contratações temporárias. A nutricionista 

que integrou o quadro de servidores por vários anos encaminhou recentemente a sua demissão 

para dedicar-se a assuntos de seu interesse. O mesmo fato ocorreu em relação ao professor de 

educação física que, igualmente, por interesses particulares, afastou-se do nosso quadro. E o 

terceiro caso diz respeito ao cargo de engenheiro. Pois em 2019, o ocupante do cargo efetivo 

deixou o quadro, havendo, posteriormente a terceirização dos serviços profissionais por um 

certo período. E em recente processo de uma nova contratação nesses moldes, sucederam-se, 

inclusive demandas judiciais, que recomendaram a suspensão do processo licitatório 

correspondente. Optamos, portanto, pela alternativa de uma contratação emergencial, até que 

se realize um procedimento para uma solução definitiva. 

  São, efetivamente, três situações cujas funções são imprescindíveis, em 

especial para a nossa Escola de Ensino Fundamental Ipiranga, onde a nutricionista e o 

professor de educação física atuavam e o engenheiro é, igualmente, fundamental, tanto na 

realização dos projetos do Município, como na orientação da população. 

  Solicitamos que ocorra a breve análise desta matéria, em regime de urgência, 

visto que após a sua aprovação, precisamos realizar os processos de seleção simplificada, que 

demandarão um tempo razoável, não sendo interessante a vacância dos cargos, que causará 

prejuízos para os estudantes, bem como o setor de Engenharia do Município. 

  Respeitosamente, 

    

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN, 

             Prefeito Municipal 

 

 

Senhor 

Vereador RODRIGO L. HORN 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS – RS. 


