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PROJETO DE LEI Nº 70/2019. 
 

 
“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.492/2019, E 
DA OUTRAS PROVIDENCIAIS”. 
 

 
                                    O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI-RS, no uso de suas atribuições, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
                               Art. 1º - Altera o Artigo 2º da Lei Municipal nº 4.492, de 01 de março 
de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“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: 

Denominação do Cargo/Função Quantidade de 

pessoal 

Carga horária semanal 

Professor para a área 1, de Educação Infantil e Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

Até 30 20 horas 

   

                 Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da Lei 
Municipal nº 4.492/2019. 
 
    Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-
se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SEBERI, 05 DE AGOSTO DE 2019. 
       

MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO 
       PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 70/2019. 

 
  Excelentíssimo Senhor Presidente,  

  
                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 altera 

dispositivo da Lei Municipal nº 4.492/2019, que rata de contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de 

Educação. 

   Justifica-se a necessidade e o excepcional interesse público da contratação do pessoal em 

comento para o cargo/função de professor para atuação na Educação Infantil, para que possamos dar 

andamento normal ao ano letivo de 2019, serviço de responsabilidade de poder público municipal. 

   Frise-se que para a contratação de que trata este projeto de lei, será observada a ordem 

de classificação dos candidatos (Professores) aprovados no Concurso Público nº 01/2018. 

   Salientar que a contratação emergencial se justifica pela necessidade pessoal para suprir 

vagas e realização de ajustes no quadro de professores, levando em consideração que o ano letivo se 

encontra em curso. 

   Nesse passo, temos que ter cautela na nomeação destes profissionais em carácter 

permanente, haja vista que as necessidades de 2019, poderão não ser as mesmas no exercício de 2020. 

Além disso, temos professores do quadro efetivo que estarão se aposentando no decorrer do exercício 

de 2019. Logo, a substituição destes professores por meio de nomeação em caráter efetivo, somente 

poderá ocorrer após a efetivação das aposentadorias. 

   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 e urgente do Projeto de Lei ora 

encaminhado, em regime de urgência. 

 
 

       MARCELINO GALVÃO BUENO SOBRINHO 
       PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 
 
 


