
PROJETO DE LEI NO 0 1;2, /2011

EMENTA: Proibe a contratac;:ao emergencial
de servidores, quando existirem, para 0

exerdcio da func;:ao, aprovados em concurso
aguardando por nomeac;:ao, em lista de
espera.

Art. 1° - Fica vedado, no ambito do Munidpio de Carazinho, a
contratac;:ao de servidores, em carater emergencial ou a outro titulo, quando
existirem para 0 exerdcio da func;:ao, aprovados em concurso, aguardando por
nomeac;:ao em Iista de espera.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicac;:ao, revogando-
se as disposic;:6es em contrario.

JUSTIFICATIVA: E pensando em fugir do martirio da busca por um
emprego que alguns trabalhadores buscam uma tranqUilidade maior
para suas vidas, optando por empregos onde, mediante cumprimento
de alguns requisitos, a estabilidade se faz permanente ate 0 momenta
da aposentadoria compulsoria, consagrada em lei. Estes empregos
vitalfcios SaGoferecidos por orgaos publicos, autarquias e uma serie de
entes onde os governos SaG os mandatarios e suas trocas de
gerenciamento SaGde carMer politico. Para evitar mudan<;as ao sabor
do timoneiro do momenta e que foi criado 0 instituto da estabilidade
no setor publico. Por esta e outras razoes que poderia se incorporar,
como por exemplo, a certeza de que os pagamentos laborais serao
realizados, e que todos os momentos que editais de concurso SaG
realizados. Os editais, por norma da lei, estabelecem que as pessoas
que comprovarem aptidao, demonstrada nas provas do concurso,



serao de imediato, por ordem de c1assificac;ao,chamadas para ocupar
as vagas existentes, ficando os demais em espera por vacancia de
vagas por dois anos, os quais podem ser prorrogados por mais dais
anos. Desnecessario dizer que os primeiros entre os que nao sac
chamados, embora medianamente frustrados, reservam a expectativa
de um dia 0 serem, pela necessidade de ampliac;ao de vagas, pelas
aposentadorias, pelas desistencias, enfim, por uma gama de situac;5es
que acontecem. Ocorre, t6davia, que em algumas oportunidades, nao
obstante a existencia de tal Iista de espera, 0 agente publico, as vezes
sem explicac;5es, outras com evasivas, entende por fazer contratos de
trabalho emergencial, sem que para isto exista uma situac;ao
comprovada de caso fortuito ou forc;a maior, em flagrante desrespeito
aos que, ansiosos, esperam por ocupac;ao de sua vaga, granjeada por
merito no concurso. Esta forma de contratac;ao da margem para
especulac;5es grandes, onde alguns ate informam (e aqui nao se
discute merito) que e uma forma de contemplar interesses nao muito
nobres e que remanescem das campanhas eleitorais. Assim, tem esta
lei 0 objetivo de coibir, no ambito do Municfpio de Carazinho, a pratica
de celebrac;ao de contratos emergenciais, quando para 0 cumprimento
da tarefa objeto da avenc;aexistirem pessoas habilitadas por concurso,
aguardando em lista de espera sua contratac;ao definitiva.
Pela sinceridade dos propositos desta lei, 0 vereador que a subscreve
se julga merecedor do acompanhamento dos demais membros desta
casa legislativa na aprovac;ao da mesma.
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