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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 39/2019 
 

DEFINE E CARACTERIZA SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
EFETUAR A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAIS 

 

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 em especial pelo inciso IX do art. 37, da 
Constituição Federal e a Lei Municipal nº 1.005, de 24/05/1990; 
 

   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
  
   Art. 1º - Fica pelo presente caracterizado e definido como excepcional interesse público, a 
falta de pessoal nos quadros efetivos do Município, no período necessário para a execução de 
serviços com prazo determinado. 
 
 Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar contratação de pessoal por 
tempo determinado em razão do excepcional interesse público, com base no inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal e a Lei Municipal n° 1.005/1990, para o seguinte cargo/função, quantidade e 
carga horária semanal: 

 

Cargo/Função Nº de pessoal Carga horária semanal 

Fonoaudiólogo 01 20 horas 

Costureiro 01 40 horas 

  
   Parágrafo único - Os requisitos exigidos para a contratação, bem como as atribuições das 
pessoas contratadas, são as constantes no plano de carreira do magistério público municipal, ou seja, 
a Lei Municipal nº 1.945, de 12/12/2001 e alterações posteriores. 
 
   Art. 3º - As contratações de que trata esta lei terão vigência pelo período de 1(um) ano, 
prorrogável por igual período e se regerão pelo Regime Jurídico Administrativo/Estatutário. 
 
  Parágrafo Único: As contratações de que trata a presente Lei serão realizadas através de 
Processo Seletivo Simplificado.  
 
   Art. 4º - As contratações serão pelo Regime Jurídico Administrativo em caráter excepcional, 
ficando assegurada as pessoas contratadas os seguintes direitos: 
I – remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual função nos quadros permanentes 
do Município, conforme Lei Municipal n° 1.953, de 28 de dezembro de 2001; 

II – serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e gratificação natalina 
proporcional, nos termos da Lei Municipal nº 1.005/1990; 
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III – férias proporcionais, ao término do contrato acrescidas e 1/3 (um terço); 
IV – inscrição no Regime Geral de Previdência Social – INSS, conforme Emenda Constitucional nº 
20/98, de 15 de dezembro de 1998. 
  
  Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
  Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 02 DE MAIO DE 2019. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 39/2019 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

 
  Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais Vereadores dessa 
Casa Legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o Projeto de Lei em epígrafe que 
define e caracteriza situação de excepcional interesse público e autoriza o Poder Executivo a efetuar 
a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária, dentre 
outras providências. 
 
   Justifica-se a necessidade e o excepcional interesse público da contratação do pessoal 
em comento para os cargo/função(es) de Costureira em razão de aumento da demanda e procura 
nos trabalhos desenvolvidos pelo Centro profissionalizante Criança do Futuro, Projeto Municipal que 
foi ampliado e atende a alunos da rede municipal de ensino no turno inverso ao Escolar. 
 

A Fonoaudiólogo, profissional este de extrema necessidade, visto a importante 
demanda, e o fato de que embora o Concurso Público 01/2018 tenha disponibilizado vaga para o 
cargo, apenas um candidato se inscreveu, mas não houveram candidatos classificados, persistindo 
assim a necessidade da Secretaria da Saúde.  
    
   Por todo o exposto, não podemos simplesmente nomear em caráter efetivo uma 
quantidade de professores para atender as necessidades do momento, considerando que estas 
necessidades poderão não mais existir no decorrer do exercício ou para os próximos exercícios. 
    

Desta forma, entendemos ser aplicável ao caso, o disposto no art. 37, IX, da 
Constituição Federal, que dispõe: 
“Art. 37 ....................... 
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender as necessidades 
temporárias de excepcional interesse público”. 
 
   Assim apresentado, espera-se a aprovação unânime do Projeto de Lei ora 
encaminhado, em regime de urgência. 

 
         Atenciosamente 
  

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL  


