
PROJETO DE LEI Nº75 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
alterar  a  redação  do  Art.1º,  §2º  da  Lei
Municipal  nº  2.278  de  14  de  Janeiro  de
2015.

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado alterar a redação do Art.1º, §2º

da Lei  Municipal  nº 2.278 de 14 de Janeiro de 2015,  o qual  passa a ter  a seguinte

redação:

“Art. 1º (…)

§1º (…)

§  2º  –  Havendo  necessidade,  fica  autorizada  a  prorrogação  dos

contratos até a homologação do resultado final dos concursados para cada cargo, ou

até no máximo 31 de março de 2016”.

1.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Justificativa

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este

Projeto  de  Lei  que  visa  a  prorrogação  dos  contratos  temporários  dos  profissionais  acima

mencionados para suprir as necessidades de serviços já existentes no município, os quais são

desempenhados pelos mesmos e que aguardam a realização do Concurso Público. 

            Sobre a realização do Concurso Público Municipal, saliento que após a sanção

da Lei nº2.299 de 22 de Maio de 2015 iniciamos o processo de organização para a realização

do mesmo. Informo que, até o presente momento, já foi realizado o processo licitatório para

contratação da empresa que realizará o referido certame, onde já assinamos o contrato na data

de 4 de Novembro de 2015. Também já foram criadas as portarias que nomeiam as comissões

de coordenação, execução e fiscalização do concurso. Estamos aguardando a sanção da Lei

Municipal que regulariza a atualização do valor da taxa de inscrição para então a empresa

proceder com a publicação do Edital de abertura das inscrições. Todos estes processos já estão

sendo contabilizados dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, o qual foi estabelecido à

empresa contratada, para que, iniciasse e concluísse o certame.  



Sobre  a  necessidade  de  prorrogação  dos  contratos  acima  mencionados,

apresento  algumas  justificativas  as  quais  gostaria  que  fossem  analisadas  pelos  Srs.

Vereadores, de modo que melhor compreendessem esta necessidade:

- considerando que a empresa contratada possui um prazo de até 120 (cento e

vinte) dias para a efetivação e conclusão do concurso público, a contar de 4 de novembro de

2015, e, considerando os trâmites legais necessários de publicações que envolvem um certame

como este,  presumo que a  listagem final  dos  candidatos  será apresentada  em meados  da

segunda quinzena de  março  de 2016;

- considerando que o Calendário Escolar de 2016, atendendo ao mínimo legal

de 200 dias letivos, prevê que, o ano letivo da Escola Municipal de Educação Infantil Beija

Flor inicie-se em 01 de Fevereiro de 2016 e que o ano letivo das demais Escolas Municipais

de  Ensino Fundamental  inicie-se  em 22 de  Fevereiro  de  2016,  torna-se  imprescindível  a

manutenção desses 22 contratos temporários que representam 27,5% do total de servidores da

Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto;

- considerando que a maioria  destes contratos estão vinculados a Escola de

Educação Infantil  e esta constitui-se na prioridade do município para atendimento na rede

municipal é indispensável que tenhamos a nosso dispor esses 22 servidores contratados, na

data de 01 de fevereiro de 2016, de modo que, as atividades de início de ano letivo não sejam

prejudicadas  pela  falta  de  profissionais,  pois  este  fato  atingiria  muitas  famílias  de  nosso

município que teriam o serviço suspenso ou, na melhor  das hipóteses realizado em carga

horária reduzida até que tal situação fosse resolvida.

- considerando que, se prorrogados esses 22 contratos temporários, é possível

que os servidores gozem férias no mês de Janeiro/2016, não sendo necessário ao município

indenizar férias, o que representa uma economia significativa aos cofres públicos;

-  considerando  que  a  quase  totalidade  destas  necessidades  serão  supridas

mediante  a  efetivação  do  concurso  público,  solicito  que  este  projeto  de  lei  seja

cuidadosamente  analisado  e  aprovado,  de  modo  que,  os  estudantes  matriculados  na  rede

municipal, desde a educação infantil (0-6 anos) até os anos iniciais do ensino fundamental (1º

ao 5ºano) não tenham prejuízo no início do ano letivo de 2016. 



Certo de sua compreensão e aprovação, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


