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PROJETO DE LEI Nº 036/2022 DE 08 DE JULHO DE 2022. 

 

Autoriza o Executivo a contratar servidor por 

prazo determinado para atividades necessárias e 

imprescindíveis. 

 

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

por excepcional interesse público, pelo prazo de 06 (seis) meses: 

Cargo Quantidade Carga Horária Vencimentos Lotação 

Psicopedagogo 01 (um) 40 horas R$ 3.380,90 
Secretaria da Educação, 

Cultura e Desporto 

§ 1º- O servidor contratado terá direito aos reajustes salariais concedidos aos 

demais servidores, assim como os adicionais inerentes ao cargo. 

§ 2º- Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação do contrato por até 

mais um período. 

           Art. 2º - O contrato de que trata o Art. 1º desta Lei, será de natureza 

administrativa, ficando assegurados ao contratado os direitos previstos no Regime Jurídico 

dos Servidores Municipais. 

           Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das dotações próprias previstas no orçamento. 

                       Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa:  

 

 

Senhores Vereadores (as), 

 

             O presente projeto visa a contratação de Psicopedagogo, o qual terá como 

finalidade auxiliar na aprendizagem escolar. 

             É sabido que com o enfrentamento da pandemia (Covid 19), os alunos vêm 

apresentando uma defasagem na aprendizagem, necessitando assim de atendimento para além 

da sala de aula, sendo fundamental a contratação desse profissional, o qual com metodologias 
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empregadas pelo campo da psicopedagogia irá intervir positivamente na vivência do aluno 

dentro da sala de aula, de forma a encontrar solução para questões envolvendo a 

aprendizagem. 

            Ressaltamos que a psicopedagogia é fundamental para auxiliar no tratamento 

de transtornos de aprendizagem, garantindo que os alunos consigam assimilar os conteúdos 

trabalhados em sala de aula, desenvolvendo o raciocínio, a imaginação, a inteligência, a 

criatividade, entre outras áreas do conhecimento, possibilitando assim a análise do perfil dos 

alunos de forma individual e identificando possíveis causas para o baixo desempenho escolar, 

ou seja, a atuação do profissional especializado em psicopedagogia visa garantir que o aluno 

consiga desenvolver as atividades escolares, além de ter papel fundamental na inclusão 

escolar. 

                       Salientamos que tal contratação será originada de seleção em Processo Seletivo 

Simplificado a ser realizado após a devida autorização de contratação por esta Casa. 

           Certos da compreensão dos nobres Edis, contamos com a colaboração para 

análise e aprovação do projeto. 

         

                                                                                           Atenciosamente, 

       

 

                                                                                    Clovis Alberto Montagner 

                                                                                           Prefeito Municipal  

        

 


