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LEI Nº 4.791/2019, de 05 de fevereiro de 2019. 

 
AUTORIZA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 
EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR 
TEMPO DETERMINADO. 
 
 

REGIS LUIZ HAHN, Prefeito Municipal de Nova Petrópolis. 
 Faço saber, em conformidade com o disposto no artigo 66, Inciso III da 

Lei Orgânica em vigor, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte  

 
LEI: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em 

caráter temporário e em razão de excepcional interesse público, conforme critérios 

estabelecidos pela Lei Municipal nº 4.624/2017, 16 (dezesseis) monitores 

educacionais com carga horária semanal de 22 (vinte e duas) horas, para atendimento 

de crianças do ensino fundamental matriculadas nas escolas estaduais, com sede no 

Município de Nova Petrópolis. 

Art. 2º - A excepcionalidade para a contratação prevista no art. 1º, decorre 

da necessidade de disponibilizarem-se monitores em escolas estaduais para atender 

alunos do ensino fundamental, em decorrência da falta de vagas para atendimento da 

demanda na rede municipal de ensino. 

Art. 3º - As contratações emergenciais dispostas no art. 1º vigorarão até o 

término do ano letivo de 2019, com possibilidade de novas contratações para o ano 

letivo de 2020, se persistirem as necessidades apontadas no art. 2°. 

Art. 4º - Os contratos de que trata o art. 1º desta lei serão de natureza 

administrativa, assegurando-se aos contratados os mesmos direitos e deveres dos 

servidores, ficando-lhes, ainda assegurado os seguintes direitos: 

I - Gratificação natalina proporcional ao tempo do contrato; 

II - Férias proporcionais ao tempo do contrato; 

III - Inscrição no Regime Geral de Previdência Social - INSS; 

IV - Auxílio-alimentação. 
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Art. 5° - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento. 

 

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor à partir da data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS, 05 de 

fevereiro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

       REGIS LUIZ HAHN 

       Prefeito Municipal 

DÉBORA SCHWANTES DE BRAGA      

Secretária Municipal da Administração      
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI N° 001/2019 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores: 

 

Estamos encaminhando em anexo, o Projeto de Lei nº 001/2019, propondo 

a contratação temporária e emergencial de 16 (dezesseis) monitores educacionais 

para a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, com carga horária de vinte e duas 

horas semanais. 

A justificativa e razões para as contratações emergenciais de que trata o 

Projeto de Lei incluso encontram-se dispostas no art. 2° e vão detalhadamente 

explanadas na própria reivindicação da Secretaria Municipal de Educação Cultura e 

Desporto, com base na experiência bem sucedida do ano letivo de 2018. 

Conforme já autorizado pela Lei Municipal 4.710/2018, posteriormente 

alterada pela Lei Municipal 4.717/2018, o Município tem envidado esforços na tentativa 

de, conjuntamente com o Estado do Rio Grande do Sul, atender à demanda por 

monitores educacionais, que é deficiente, inclusive para o ensino fundamental. 

A caótica situação econômica do Estado do Rio Grande do Sul é 

ressaltada diariamente e através de todos os meios de comunicação, sendo que o 

governo eleito anunciou ainda mais cortes de gastos. 

Não há perspectiva, portanto, de lotação de monitores educacionais 

suficientes pelo Estado, que mal consegue fazer frente ao pagamento da integralidade 

do salário mensal do funcionalismo público. 

De outro lado, conforme já destacado quando da proposição do projeto 

que resultou na Lei Municipal 4.710/2018, a rede municipal de ensino compreende não 

apenas cinco escolas municipais, mas também outras cinco escolas estaduais, sendo 

que a necessidade para o ano letivo de 2019, por óbvio, persiste. 

Pelo critério de zoneamento, muitas crianças que necessitam do 

acompanhamento de monitores educacionais acabam frequentando escolas 

estaduais, mais próximas de sua residência. 

Contudo, ao demandarem por monitores educacionais, as crianças que 

frequentam a escola estadual acabam esbarrando na demora ou mesmo na falta de 

atendimento pelo Estado do Rio Grande do Sul. Como resultado, tem sido cada vez 

mais recorrente a remessa da necessidade por monitores educacionais para o 

Município, que acaba suportando o ônus, não raras vezes por determinação judicial 

que assim o obriga. 
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Desta forma, a contratação emergencial dos monitores educacionais aqui 

pretendida tem como objetivo sua cessão para o Estado do Rio Grande do Sul, sem 

ônus, permitindo que estes desempenhem suas atividades dentro das próprias escolas 

estaduais mais próximas dos alunos que deles necessitem, assim evitando que o 

Município sobrecarregue os poucos profissionais com que atualmente conta, além de 

dispensar-se a necessidade de transportar os alunos portadores de necessidades 

especiais para as escolas municipais mais distantes, apenas para que possam contar 

com um monitor em seu processo de aprendizagem. 

Entende-se, desta forma, que se está a preservar o melhor interesse das 

crianças que necessitam do acompanhamento do monitor educacional em sala de 

aula, crianças estas que poderão permanecer nas escolas mais próximas de suas 

casas, ainda que estaduais, e consequentemente mais próximas de seu seio familiar e 

da comunidade que habitam, estreitando todo o tipo de vínculo que favoreça o seu 

pleno desenvolvimento. 

Conforme descrito pela Secretaria Municipal de Educação, são 

necessários dezesseis Monitores Educacionais, que serão distribuídos pelas escolas 

estaduais Padre Werner, Padre Amstad, São José, 1° de Maio e Piá. 

Conforme consta do próprio texto de lei, a contratação em questão terá 

caráter temporário e persistirá até o encerramento do ano letivo de 2019, com 

possibilidade de novas contratações em 2020, se as causas e necessidades 

persistirem.  

Para evitar desnecessária tautologia, agrega-se à justificativa do art. 2°, a 

própria explanação trazida pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto, 

que segue anexa. 

Assim, mais uma vez com o objetivo de garantir a melhor preservação do 

interesse das crianças que necessitam da presença desse valioso profissional em sala 

de aula, contamos com a aprovação do presente projeto de lei, em regime especial. 

 

 Atenciosamente. 

 

 

 

       REGIS LUIZ HAHN 

       Prefeito Municipal 
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