
,
,'lI ~. Município de Novo Hamburgo

Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração 111

ADMI~ISTRAÇÃO
PREFEITCRA
NOVO HAMBURGO

Of. nO10/1446-SEMAD/DGD/JE

Ao Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Rua Almirante Barroso, nO261
NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo, 30 de novembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras,
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, 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,

C.~~l\R \ \\\\IC1P\\. DE\()\() H\ '1m Rí.O
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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, levando em consideração os professores que já entraram ou entrarão em licenças legalmente
previstas. Cuida-se das licenças gestante, adotante, para desempenho de mandato classista, para
tratamento de saúde, de licença especial e licença por motivo de doença em pessoa da família, com
fundamento na Lei Municipal nO333/2000.

Necessário referir que tais contratações suprirão o afastamento temporário do professor
em licença, e, decorrido o prazo desta, este poderá retomar para o local em que se encontrava na época
da concessão da licença, garantindo o prosseguimento de sua estruturada vida profissional e o convívio
com seus alunos.

Desse modo, a contratação de professores temporários promoverá segurança não só para
o professor que sabe que poderá retomar para sua escola e turma de alunos, bem como para a escola,
pais e estudantes, que terão seu atendimento garantido por profissionais qualificados e comprometidos
durante o período de afastamento do professor titular.

Neste ano (até o momento) 40 professores mantêm-se em licença saúde. Também, 17
professores encontram-se em licença gestante, havendo a previsão de novas licenças gestante no prazo
dos próximos 12 meses (fato natural da vida) e que poderão ocorrer durante a vigência desta lei. Em
licença para desempenho de mandato classista atualmente encontram-se 3 servidores, podendo o
número estender-se até 6, nos termos do art. 129 da Lei Municipal n0333/2000. Além disso, 13
professores encontram-se em licença especial para atender filhos ou menores sob a sua guarda que são
portadores de deficiência.

Destaca-se a necessidade de contratação emergencial de professores para casos em que é
absolutamente imprevisível e inevitável prever a ausência do profissional, formando lacunas no quadro
de atendimento da educação que precisa ser suprida de modo imediato e eficaz, o que será viabilizado
com a aprovação do presente projeto de lei.

Com efeito, a Lei Municipal n0333,de 19 de abril de 2000, em seu art. 221, inciso VII,
prevê a possibilidade de contratação emergencial destes profissionais.

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.
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