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Df. nO 059/18 - GPC

ESTADO DO RIO GRANOE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 14 de março de 2018.

Excelentissimo Senhor,

Ver, Marcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 036118

Senhor Presidente:

1 , ~~R,7llij

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de lei n°

036/18, desta data, que Autoriza a conlrataçi3:o emergencial de Monitores de Apoio

Especializado em substituição aos contratos rescindidos referentes à Lei Municipal n"

8.179/17.

Exposição de Motivos:

o presente projeto de lei tem como principal objetivo a

reposição/substituição, nos casos de rescisão dos contratos emergenciais para o

cargo de Monitor de Apoio Especiallzado, em virtude de que o Concurso Público que

ofertara o cargo referido encontrar.se em processo licitatório para contratação da

empresa organizadora e o ano letivo de 2018 já haver iniciado.

Dentre as atribuições deste cargo está o atendimento as crianças com

deficiência, as quais estão Inclusas em nossa rede, e contam com um atendimento de

qualidade ofertado por esta secretaria. o qual hoje encontra.se comprometido devido

a falIa de alguns monitores que rescindiram o contrato. Devido a este fato. há

algumas crianças com o atendimento restrito e sem o transporte escolar que

encaminha estas crianças para o atendimento especializado no CEMAEE.

No intuito de continuar estes atendimentos, os quais consideramos de

suma importância, é que solicitamos a contratação emergencial, para que possamos

garantir de forma clara e justa a continuação do atendimento que até o momento tem

sido de relevante importância aos educandOs.
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Outrossim, salientamos que estamos comprometidos com a lisura no

atendimento, bem como, em garantir os direitos dos servidores da educação. Devido

a tal interesse. após a realização do concurso publico e sua homologação.

providenciaremos para que os contratos sejam rescindidos e as nomeações

necessárias realizadas,

SMECIODV

Atenciosamente,
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PROJETO DE lEI N° 036, DE 14 DE MARÇO DE 2018,

Autorils a contratação emergencial de
Monitores de Apoio Especialilado em
substituição aos contratos rescindidos
referentes à Lei Municipal nO8,179/17.

Art. 1° Declara situação de emergência para o atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse publico, representado pela
contratação de profissionais da área de Educação para monitoria.

Art. 2° Autoriza o Poder Executivo a contratar Monitores de Apoio
Especializado para atuar na rede municipal de ensino, com base na Lei Complementar
n" 07/90, em substituição aos contratos emergenciais rescindidos referentes a Lei
Municipal nO8.179/17,

Art. 3° Os contratos emergenciais terão vigência até 31/12/2018, elou até
a posse dos servidores nomeados em concurso público, o que. ocorrer primeiro.

Art. 4° As atribuições e responsabilidades pertinentes ao cargo de Monitor
de Apoio Especializado estão descritas na Lei Municipal nO7.994/15.

Art. 5° Os profissionais contratados receberão seus rendimentos com
vencimentos proporcionais as horas trabalhadas.

Art. 6. As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta do
Orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de 2018.

Art r Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 14 de março de 2016.
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MINISTJ::RIO PUBLICO DO TRABALHO
Procuradoria 00 Trabalho no Municlpio ae PASSO FUNDO
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CARTA DE NOTIFICAÇÃO 1718.2018

Relere"'e- Procedimento Acompanhamento Judicial 000456.2009.04.001/1
Polo Passivo. Associação De Pais E Amigos Dos Excepcionais De Garazinho,
Aylton De Jesus Martins De Magalhães. Centro De Medicina Preventiva
PSIcossocial, Município De Carazinho

AO MUNIClplO DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 1264, CENTRO,
Carazinho - RS
99500-000.

o MINISTI::RIO PÚBLICO 00 TRABALHO _ PRT 4' REGIÃO _
PROCURADORIA DO TRABALHO NO MUNICIPIO DE PASSO FUNDO, nos aUlOS
do expediente PAJ 000456.2009.04.001/1, Instaurado em face de ASSOCIAÇÃO DE
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CARAZINHO. AYlTON DE JESUS
MARTINS DE MAGALHÃES, CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA PSICOSSOCIAL,
MUNICJPIO DE CARAZINHO. JNEORM&S.l;;. que, em resposta ao Ofício 5112018,
encaminhado pela Secretaria Municipal de Educa~, as contrataçoes temporarias
dependem, para que sejam válidas, da comprovação da existênCia de necessidade
temporária de excepcional interesse p(jblico, devendo a Lei aiJIorizatlva da contra~açao
especificar a contingênCia fátICa que evidencia a srtuação de emergência. sendo, ainda,
rleCesslirio comprovar.se a impossibilidade de atendimento das necessidades da
Administração através dos recursos humanos de que a Administração diSpõe

Além disso, a Administração deve comprovar estar adotando medidas
com vistas li exlillção da necessidade temporaria, atraves. por exemplo da abertura de
Concurso pUblico com vistas a supnr-se o cargo definitivamerlte,

Destilco que, conforme já informado pela Admillistraç.Jo Públlca
Municipal. o COIlCUrsopúblico destinado ao preenchimento definitivo das vagas est3 em
andamento, já tendo sido aberto o processo licitatório Tomada de Preço n, 1912018, cujo
objeto é a contratação de empresa para realIZação de Concurso Publico e Teste Seletivo

Além disso, o Municipio informa que tão logo haja homologação do
coocurso e nomeaç<'lo dos aprovados, os cootratos temporános firmados serão
rescindidos
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Jl'1forma-se, ail'1da, que OI Procuradoria do Trabalho signatária reputou ,.
suficientes os esclarecimentos prestados em resposta ás Requisições 146/2018 e
19812018

Passo fundo, 09 de março de 2018
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(Assil1ado Eletronicamente)
PRISCILA OIBI SCHVARCZ
Procuradora do Traballlo
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Seobors PTocundo •.•:

Ao tempo nn que a cwnprimentamoS cordialmente, vimos por meio d(:Stesolicitar al1ooriução

para S\lbstitui~ dos Contratos Eme!icnciais de Monitor de Apoio Espc<:ializado,Lei nO S.119!20 17.

os qums fOl1llll=cindidos a pedido das monitoras. collÍonnc Df. nO 031/1&1SMEc' em :mexo.

encaminhado pelo Secmário M....ueipalde Educação c Cullura.,SI. Locas Gabriel Lopes. refcn:fIIc ao

PAJ 110004~009.04.001fl.instaurado em face do Município de ClIIllZinbo.

o redido é wna solicitação da Secl\.'bn. Municipal da Educação que \<:J1l"""'" grande

preocupação quanto a faI\!. desses prnfissinnais nas escnla.~da rede municipal de ensino. visto que a

demanda de cri~as, as quais neçessítam dos mesmos vem awnenumdn. oomprometend" n/"'_w~~'ID. "'" _.io,"""" _ "'_'" '" q""i<bd.

eaTllZÍllhe,1.6lk (t"'cnlro de 20Ul

ESTADO 00 RIO GRAl''iDE DO sUL
ML:NlciPIO DE CARAZINHO

PROCURADORIA GERAL

--------------------

Em tt:mpo, com a ~ização do Termo de Audiência datado de 27f0612017, referida

solicitação visa apenas a substituição dos contraias de memitor de apoio espe<;ializado.tendo em vista

" pedido de =,-~'<ãDdas próprias monilOl'll'l.Segundo" Artigo 252 da Lei ComplemwLlC 01190.

a1lmuio pela Lei ComplemenlM 21612017, a mesma pK"vt a prmrogllÇAodos contratOSem quest!o alt

" final do ano em CUf'lO,quando houver Ç(lIKWWem andamenlO.Cabe salientar quo:os mesmos ten\o

sua rescisão 100 logo ocorra a homologação do concurso público e nolllCl\lfãodos classificadl'l5_

SalienlaIOOJóque foi abeno o Processo UcitalÓrio Tomada di: Preços D~0191201& cujo übielo C

a contrataÇ!o de empresa para reali7~o do:CcJnclll'MlPúblico e ~ seleti,"O,enconnand<>-seem

vias de cOlltm8Ção da empresa. de modo IIllCa substiru.içADdas referidas IOOnitotal>é medida que

~araTllc a continuidade do 5C1'Viçopublico especialmente por se tratar de funçAoqllCatende mellOl"Se

crian<;as com ne<::<:SSÍdades~iais e ao mesmo tempo não causa pr<:juiro a res.p:msabilidade

assumida pelo Municipio. posto qu<:OEn~ esta envidando todos os esforços a fim de solucionar o

problem.aposto.



N~sentido, solicita-se iLlIloriz.&çiopara subsUNiçãll dos Çotrtrat05 eroergc:nci.ll.is,que fOfllll\

rescindidos" pedido das moni\(lras ciladas no Of nO 037/18iSMEC.
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Dra. prUcila Dibi Se.b.van;L,
DD. PNcUrsdo •.• do Trsb.1bo-

Sendo O llo.te tinhaJl\OS para D momento, ~ilCfiUllOS os ",DlOS de elevado apreço e di~inta

CQnSidml<;.ão-
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