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Novo Hamburgo, 03 de dezembro de 2020.

Assunto:

1.

ENCAMINHA PROJETO DE LEI EM REGIME DE URGÊNCIA

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
Senhores Vereadores.

Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o

incluso Projeto de Lei que "Autoriza a contratação temporária de professores, para atender

necessidade emergencial, de excepcional de interesse público", solicita-se que seja imprimido

regime de urgência na sua correspondente tramitação, em virtude do encerramento do ano

legislativo.

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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JUSTIFICATIVA

Trata o presente projeto de lei da contratação excepcional de professores, 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 no ano de 2019, 18

(dezoito) professores aposentaram-se e 36 (trinta e seis) exoneraram-se (até novembro de 2019)

e, neste ano, até o momento, 40 professores aposentaram-se, 21 exoneraram-se e 4, infelizmente,

faleceram.

Acrescenta-se a informação dos anos de 2019 e 2020 nesta justificativa porque

tramita na administração solicitação de processo para realização de concurso público para

professores de área (o último concurso expirou em janeiro de 2020).

Além do mais, em relação ao cargo de Professor de Educação Básica, Infantil,

Fundamental e Anos Iniciais, criado pela Lei Municipal nO 3.200/2019, apesar de existir

concurso válido, encontra-se na vedação prevista pelo art. 80, inciso IV, Lei Complementar na

173/2020 (Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-Co V-2 (Covid-19).

Logo, por se tratar de cargo novo, não é possível a mera reposição. Assim, os aprovados neste

concurso somente poderão ser chamados a partir de 1%1/2022, o que justifica a realização da

contratação por tempo determinado pelo tempo que perdurar a vedação da Lei Complementar nO

173/2020.

Nesse sentido, a Lei Municipal nO333, de 19 de abril de 2000, em seu art. 221,

inciso VI, prevê a possibilidade de contratação emergencial destes profissionais.

Necessário referir que tais contratações suprirão temporariamente a vacância de

professores aposentados, exonerados e falecidos, assim como a necessidade premente de suprir a

falta de professor com habilitação específica de magistério, uma vez que iminente a

abertura/inauguração de 3 (três) novas Escolas de Educação Infantil- EMEI, garantindo assim a

continuidade do serviço público, que é essencial, tanto no decorrer deste ano letivo, já estendido
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por conta das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavÍrus e suspensão

excepcional e temporária de aulas, quanto no início do próximo ano letivo.

Justifica-se, ainda, o presente, porque não há maiS professores de educação

infantil ou de ensino fundamental concursados para serem chamados de concursos anteriores.

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 e respeito.

I i

www.novohamburgo.rs.gov.br
Centro Administrativo Leopoldo Petry I Ruo Guio Lopes, 1,201- B. Canudos - 9351,8-013I Novo Hamburgo - RS • Fone, (51) 3097.91,00

Contribuo com {.1Fundo!; MW\lCiPOis. de Cfionço e Ad()le~cer\te El/ou do~; Direitos e Cldodanin do Idoso.
Doe Sangue, Doe- Órgõo:;, Doe Ml.>dulc. 6s~o. SALVE UMA VIDA

http://www.novohamburgo.rs.gov.br

