
 

PROJETO DE LEI Nº 023 DE 25 DE ABRIL DE 2016 

 

Autoriza o Executivo Municipal a contratar 

Servidores 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: 

 

QUANTIDADE PROFISSIONAIS CARGA 

HORÁRIA 

TURNO VENCIMENTOS 

2 (dois) PEDAGOGOS – 

ANOS INICIAIS 

20H TARDE 1.171,89 

3 (três) PEDAGOGOS – 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

20H TARDE 1.171,89 

1 (um) EDUCADOR 

FÍSICO 

32H MANHÃ/TARDE 1.875,00 

 

  §1º - O servidor contratado para estas vagas terão direitos aos reajustes 

salariais concedidos aos demais servidores. 

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

a data de 31/12/2016 (data limite para o término do Ano Letivo 2016). 

 

§ 3º – Ocorrendo a prorrogação, por tratar-se de 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 1.677/05. 

 

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 orçamentárias próprias. 

 

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

 

 

Justificativa: 

Senhores Vereadores: 

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este 

Projeto de Lei que visa a contratação Emergencial e Temporária (por tempo determinado) de 

6 (seis) professores para atuarem junto ao quadro de servidores da Secretaria Municipal da 

Educação, Cultura e Desporto deste município. Tal necessidade justifica-se pelo fato de, a partir 

do último Concurso Público realizado, já termos nomeado 12 (doze) professores entre as áreas 



de Educação Infantil, Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação 

Física. Este número, no entanto, não é suficiente para a conclusão do Ano Letivo já em curso, 

tendo em vista as atividades que já vem sendo desenvolvidas pelos professores contratados 

cujos contratos encerram-se em 15/05. Deste modo, como é possível verificar na documentação 

anexa onde constam as lotações de todos os professores nomeados e as lotações dos possíveis 

contratados, há necessidade destes profissionais para as turmas de: Reforço Escolar junto ao 

Centro de Atendimento Educacional Especializado, Projeto Integrar, Auxiliar em turma da 

Escola Santo Antônio onde há dois alunos incluídos (com deficiência) matriculados e 

frequentando a mesma turma, Maternal II e  III (EMEI) – turno da tarde, Pré Escola – A (Santa 

Rita de Cássia) – turno da tarde e Hora Atividade (hora planejamento) das escolas: Pe. Pedro 

Copetti, Santo Antônio, Castro Alves e Santa Rita de Cássia. Informo ainda que como no 

momento temos professores efetivos em Licença (seja para ocupar cargos em comissão, seja em 

licença interesse), assim como as atividades de Projetos (CAEE, Proj. Integrar, Turmas com 

alunos especiais) são instáveis, não seria viável, no momento, nomear a todos estes profissionais 

acima listados, justificando-se com isso a necessidade dos contratos temporários. Informo ainda 

que, estes contratos a serem realizados, conforme prevê a legislação vigentes, obedecerão a 

listagem dos classificados no último concurso público, ou seja, não será feito novo processo 

seletivo para seleção dos contratados, seguindo-se rigorosamente a listagem dos classificados no 

concurso público. Informo ainda que o impedimento da realização destes contratos, implicará 

em suspensão de atividades e serviços os quais já vem sendo executados desde o início do ano 

letivo de 2016, acarretando perdas significativas para os estudantes e também para os demais 

professores que já vem desempenhando suas atividades há dois meses. Deste modo, certo de sua 

compreensão e aprovação, subscrevo-me. 

Atenciosamente, 

 

 

VOLNEI COLVERO SAVEGNAGO 

Prefeito Municipal 

 


