
 

PROJETO DE LEI Nº 028/2018 DE 01 DE AGOSTO DE 2018 

 

 

Altera o art. 30 da Lei Municipal nº 2.182 de 

27/12/2013 que dispões sobre o Plano de Carreira do 

Magistério. 

 

 

Art. 1º – Fica alterado o artigo 30 da Lei Municipal 2.182 de 27/12/2013, que 

passa a ter a seguinte redação: 

 

Art. 30. (...) 

 

§1º - Os cargos para Regime de Trabalho de 20 horas semanais serão assim 

distribuídos: 

I-  60 (sessenta) cargos de professor, para atuação na área de Educação Infantil 

e de Anos Iniciais do Ensino Fundamental; 

II- 10 (dez) cargos de professor para atuação na área de Anos Finais do Ensino 

Fundamental; 

III- 04 (quatro) cargos de professor para atuação na área de Educação Física. 

 

§ 2º - Os cargos para Regime de Trabalho de 40 horas semanais serão assim 

distribuídos: 

I- 02 (dois) cargos de professor para atuação na área de Educação Especial. 

 

 

Art. 2.º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Lei 

2.478 de 07/03/2018. 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

O projeto “Viva em Movimento” atende cerca de 200 pessoas, entre homens e 

mulheres, de idades entre 40 e 80 anos, através de atividades em grupo com a equipe técnica 

do CRAS, com ações desenvolvidas pelo assistente social e a psicóloga, atividade física em 

grupo com educador físico, atividades de lazer como eventos e recreações e ações no Projeto 

em Parceria com a EMATER, iniciado no ano de 2018 e que atua em atividades de artesanato, 



culinária, ações de prevenção à saúde física e mental, todas visando autonomia, qualidade de 

vida, soberania e segurança alimentar e fortalecimento de vínculos. Estas atividades são 

realizadas uma vez por semana em cada grupo.  

Hoje o projeto conta com nove grupos sendo localizados em: Santos Anjos, 

Sítio dos Mellos, Saxônia, Guardamor, Sitio Alto, Santo Antônio, Valveronês, Ginásio e Vila 

Medianeira. Com a demanda da Vila Jardim e a possível nomeação do professor, irá ser 

realizada esta atividade também nesta localidade. 

As atividades da terceira idade iniciaram há aproximadamente 13 anos e vêm 

neste período se aprimorando e se desenvolvendo de acordo com as gestões de governo, 

mudando-se as ideias e focos, bem como desenvolvendo novas ações sempre priorizando o 

atendimento ao idoso e a ampliação destas atividades.  

Sendo assim, os governos contaram com diversos modos de contratação de 

profissionais para atender esta demanda, sendo contrato de empresa, cargos de confiança, 

professores contratos por processo seletivo e contrato através de lista de concurso público, este 

último sendo a atual forma de contratação.  

Nota-se que o projeto tem esta continuidade e o Município sempre deverá 

desenvolver ações na faixa etária do idoso. O profissional educador físico tem um papel 

fundamental na organização e realização destas atividades.  

Assim, solicita-se a abertura de uma vaga de educador físico para realização das 

atividades da terceira idade em carga horária de 20h semanais para que através desta se possa 

realizar a nomeação deste profissional. O professor a ser nomeado atenderá os 9 grupos, 

incluindo cidade e interior, proporcionando assim a manutenção do mesmo profissional e 

consequentemente continuidade de atividades, não ocorrendo mais a troca destes profissionais, 

o que gera rompimento de vínculo e ações, desmotivando os grupos. 

Destaque-se que a presente ampliação do quadro funcional já possui a previsão 

orçamentária verificada. 

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

projeto. 

 

        Atenciosamente, 

 

 

Clovis Alberto Montagner 

                                                                                            Prefeito Municipal 


