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Mensagem n.º 041 

 

Senhor Presidente:  

Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.213, 

de 20 de janeiro de 2017, que autoriza a contratação temporária de 21 (vinte e um) professores, 

para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Lazer e Desporto e dá outras 

providências.”. 

O presente projeto de lei visa alterar o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.213, de 

20 de janeiro de 2017, que trata da contratação dos servidores classificados através de Processo 

Seletivo Simplificado. 

A alteração torna-se extremamente necessária a fim de deixar mais ágil e justa a 

metodologia de contratação de professores para atender os alunos da rede municipal, tendo em 

vista que, a partir do momento em que todos os candidatos aprovados no Processo Seletivo 

Simplificado vigente terem sido convocados, tem-se a imediata alternativa de convocação para 

contratação dos aprovados no processo do Concurso Público vigente, cumprindo assim a carga 

horária previsto no regimento escolar e também no calendário, sem que haja prejuízos à 

aprendizagem dos alunos. 

Cabe salientar que o Instituto do Concurso Público representa um dos mecanismos 

mais democráticos e republicanos de acesso aos cargos e empregos públicos em nosso país, 

sendo ele, por si só, um processo seletivo que avalia a competência dos candidatos relativos ao 

cargo pelo qual estão concorrendo. Deste modo, o Concurso é muito mais eficiente e com maior 

nível de exigência para classificação dos candidatos quanto o rito do Processo Seletivo 

Simplificado. 

Por fim, solicitamos que este projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, a 

fim de evitar detrimento na formação dos alunos. 

 Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 16 de fevereiro de 2017. 

        
       Albano José Kunrath, 
       Prefeito Municipal de Feliz.  
Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
CPN 
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PROJETO DE LEI Nº 34/2017. 
 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 3.213, 
de 20.01.17, que autoriza a contratação 
temporária de 21 (vinte e um) professores, 
para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, Lazer e Desporto e 
dá outras providências.  

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica alterado o §2º do art. 1º da Lei Municipal nº 3.213/17, de 20.01.17, passando a 
vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 1º […]   

 §2º Para a contratação dos servidores de que trata o artigo 1º, será utilizado como 
instrumento de seleção a lista de aprovados no Processo Seletivo Simplificado vigente e, 
posteriormente, a lista de candidatos aprovados no processo de Concurso Público vigente.” 

(NR) 

 Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de fevereiro de 2017. 

  

 Albano José Kunrath. 

 

 
 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 

 Feliz, 16.02.2017 

  

 _________________________  

 Luis Fernando Martello 
Assessor Jurídico. 

 


