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PROJETO DE LEI Nº 009/2018 DE 02 DE MARÇO DE 2018 

 

 

Altera a Lei 2.473/18 que autoriza o Executivo 

contratar Servidores por prazo determinado para 

atividades necessárias e imprescindíveis. 

 

Art. 1º - Fica alterado o artigo 1º da Lei 2.473 de 16/01/2018, que autoriza o 

Poder Executivo a contratar servidores por prazo determinado para atividades necessárias e 

imprescindíveis, passando a ter a seguinte redação no que tange a contratação de Professores 

de Educação Infantil: 

 

Art. 1º (...) 
 

 

SERVIDORES 

 

QUANTI

DADE 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

REMUNE- 

RAÇÃO 

 

LOTAÇÃO 

Professor Educação Infantil 2 (dois) 20 h 1.245,60 Secretaria da Educação 

Professor Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental 
4 (quatro) 20 h 1.245,60 Secretaria da Educação 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das dotações próprias previstas no orçamento. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 
 

 

                       Justificativa 

 
 

Senhores Vereadores, 

 

  Estamos enviando este projeto para alterar a Lei 2.473/18 em virtude de 

contratempos que apareceram. 

  Por ser mais justo, a Administração Municipal tornou padrão chamar para os 

contratos temporários os aprovados da lista do último concurso. 

  Acontece que, os candidatos da lista de Professor de Educação Infantil já 

acabaram. Deste modo, tornou-se necessário readequar as vagas da Lei em tela, para que 

consigamos suprir o quadro.  

Para isto, desejamos alterar a Lei anterior que continha 06 (seis) vagas para a 

Educação Infantil e nenhuma para Anos Iniciais do Ensino Fundamental; e, agora, passar a ter 
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na Lei autorizadora 02 (duas) vagas para Educação Infantil e 04 (quatro) vagas para os Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

  Ainda, a nossa intenção é chamar os professores da Lista dos Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental para este contrato, e realocá-los na Educação infantil. 

  Deste modo, teremos a certeza de contar com profissionais habilitados, e 

poderemos fornecer o serviço Educacional adequado. 

 

Atenciosamente. 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


