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PROJETO DE LEI Nº 154/2017

ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO 3º DAS LEIS
MUNICIPAIS Nº 4.229, DE 31 DE JANEIRO DE
2017 E 4.254, DE 14 DE MARÇO DE 2017, QUE
TRATAM DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR
TEMPO  DETERMINADO,  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul,
no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal e demais legislação em vigor, em especial pelo inciso IX do art. 37,
da Constituição Federal.

 
FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º.  O artigo 3º da Lei Municipal nº 4.229, de 31 de janeiro de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  3º.  As  contratações  de  que trata  esta  lei,  terão vigência  pelo
período de 1 (um) ano a contar da data da contratação, prorrogável por igual
período.

Parágrafo único. No caso de prorrogação, fica suspensa a vigência dos
contratos e da remuneração durante o período de férias e de recesso escolar
de final e início de ano.

Art. 2º.  O artigo 3º da Lei Municipal nº 4.254, de 14 de março de
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art.  3º.  As  contratações  de  que trata  esta  lei,  terão vigência  pelo
período de 1 (um) ano a contar da data da contratação, prorrogável por igual
período.

Parágrafo único. No caso de prorrogação, fica suspensa a vigência dos
contratos e da remuneração durante o período de férias e de recesso escolar
de final e início de ano.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
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SEBERI - RS, 15 DE DEZEMBRO DE 2017.
  

CLEITON BONADIMAN      
                 PREFEITO MUNICIPAL

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 154/2017

 
Senhor Presidente 
Senhores Vereadores:

 Apraz-nos  cumprimentá-lo,  bem  como  aos  demais  Vereadores
dessa Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto
de Lei em epígrafe que altera a redação do artigo 3º das Leis Municipais nº
4.229, de 31 de janeiro de 2017 e 4.254, de 14 de março de 2017, que tratam
da contratação de pessoal por tempo determinado, e dá outras providências.

Em razão de solicitação apresentada pela gestão da rede municipal
de  ensino,  que  dispõe  acerca  da  necessidade  de  manter  as  contratações
emergenciais  autorizadas  por  esta  Casa  e  realizadas  através  de  Processo
Seletivo para próximo ano letivo, é que apresentamos o presente Projeto de
Lei. 

Considerando  que  a  previsão  legal  disposta  nas  Leis  acima
referidas (que tratam da contratação por tempo determinado de professores e
domésticas), seja pelo período de 01 (um) ano, prorrogável por igual período, e
a intensão da administração é no sentido de prorrogar os referidos contratos,
entendemos necessário suspendê-los no período de férias e recesso escolar.

Embora a Administração Pública pretenda realizar Concurso Público
para  suprir  as  necessidades  junto  a  rede  municipal  de  educação  ainda  no
exercício de 2018, a necessidade de mantermos os profissionais contratados a
partir do início do próximo ano letivo é imprescindível para o bom andamento
do ano escolar que se aproxima.

Considerando  que  nos  períodos  de  férias  e  recesso  escolar  não
haverá custos para a municipalidade, haja vista que a vigência dos contratos
ficará suspenso. 

Pelo  exposto,  e  considerando  os  princípios  que  norteiam  a
administração  pública,  bem  como  as  capacitações  já  realizadas  pelos
profissionais que estão atuando, especialmente o princípio da economicidade,

2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

solicitamos  a  análise  e  a  aprovação  unânime  por  esta  Casa  Legislativa  do
presente projeto de Lei.
 

Atenciosamente

     Cleiton Bonadiman
      Prefeito Municipal
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