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PROJETO DE LEI Nº 044/2018 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

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 6 (seis) meses, o seguinte 

servidor: 

 

Cargo 

 

Quantidade 

 

Carga Horária 

 

Vencimentos 

 

Lotação 

Professor de Língua 

Inglesa 02 (dois) 20 h R$ 1.400,00 

Secretaria de 

Educação. 

 

§ 1º- Os servidores contratados terão 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. 

§ 3º - Ocorrendo a prorrogação, por tratar-se de uma situação “sui generis”, 

excepcionalmente, não se aplicará o prazo previsto no Art. 237 da Lei Municipal nº 

1.350/01 e o disposto na Lei nº 2.299/15. 

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

administrativa, ficando assegurado 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. 
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Justificativa:  

 

Senhores Vereadores (as), 

 

O contato com a língua inglesa é essencial para a formação cidadã, visto que 

com uma nova língua o aluno entra em contato com  novas possibilidades referente a 

uma  cultura nova, desenvolvendo no aluno  uma percepção da sua própria cultura.  

O  aluno ao ser estimulado ao conhecimento de uma nova língua desde muito 

cedo,  tem mais possibilidades de desenvolver outras áreas do cérebro, como,  o 

raciocínio lógico, a criatividade e  a atenção, habilidades essas que serão importantes 

para o aluno durante toda sua vida, e que desta forma tornará o aluno um agente 

transformador  e construtor de uma nova maneira de ver o mundo que o cerca.  

Desta forma,  este aprendizado deve ser proporcionado  de maneira correta, 

bem como, com um professor da Língua Inglesa para desenvolver  a habilidade de 

aprender.  Além de que a forma como se aprende uma língua para as crianças deve ser 

de forma lúdica e natural, assim como eles aprendem a sua linguagem primordial, a 

língua portuguesa. 

Conclui-se que aprender inglês na infância pode melhorar a autoestima, a 

socialização e as habilidades necessárias para as diversas  áreas do conhecimento. 

Contamos com a colaboração dos nobres Edis para análise e aprovação deste 

projeto. 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 


