
Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

Of. n° 10/1.393-SEMADIDGD/JE

Exmo. Senhor
RAULCASSEL
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Novo Hamburgo, 12 de novembro de 2019

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e
Senhores Vereadores.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o incluso
Projeto de Lei que "Autoriza a contratação temporária de professores de educação infantil, ensino
fundamental anos iniciais e secretários de escola, para atender necessidade emergencial, de excepcional
de interesse público."

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral guarida nesta
Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos de consideração e
respeito.

Atenciosamente,
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JUSTIFICATIV A

Trata o presente projeto de lei da contratação excepcional de professores e de secretários de
escola, tendo como objetivo suprir as vagas nas Escolas da Rede Municipal.

Esta contratação emergencial justifica-se em face ao princípio da continuidade do serviço
público, de natureza essencial, levando em consideração que neste ano, até o momento, 18 (dezoito)
professores aposentaram-se e 36 (trinta e seis) exoneraram-se, além de que, no ano de 2018, 9 (nove)
secretários de escola exoneraram-se.

Muito embora tramita na administração processo para realização de concurso público, este
depende de regular tramitação e não há previsão de que este será finalizado até o início do próximo ano
letivo.

A Lei Municipal nO333 de 19 de abril de 2000, em seu art. 221, incisos VI e VII, prevê a
possibilidade de contratação emergencial destes profissionais.

Necessário referir que tais contratações suprirão temporariamente a vacância de professores
aposentados e exonerados, assim como a vacância dos 9 (nove) secretários de escola exonerados, todos
neste exercício, garantindo assim a continuidade do serviço público, que é essencial para o início do
próximo ano letivo e enquanto tramita o processo para realização de concurso público que promoverá a
investidura de pessoal nestes cargos após aprovação no concurso.

Justifica-se, ainda, o presente, porque não há mais professores concursados de Ensino
Fundamental 20hs (vinte horas) a serem chamados do último concurso (banco esgotado), assim como
esgotou-se o prazo de validade do último concurso realizado para secretários de escola. Além disso,
professores de educação infantil 20hs (vinte horas) e 40hs (quarenta horas), que prestaram o concurso
OS/2015 e que não estão mais sendo chamados porque o referido concurso está sob questionamento do
Tribunal de Contas do Estado.

o prazo para a contratação é aquele estabelecido no art. 222 da Lei Municipal nO333 de 19
de abril de 2000, e, para professor, há possibilidade da prorrogação prevista no ~2° do mencionado artigo,
viabilizando a continuidade do serviço público.

Essas são, Senhores Vereadores, as razões que nos levam a submeter o presente Projeto de
Lei à apreciação desta nobre Casa Legislativa, rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos
do ensejo para externar nossos protestos de consideração respeito.

MARISTELA
Secretári
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