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PROJETO DE LEI Nº 003/2018 DE 10 DE JANEIRO DE 2018 

 

 

Autoriza o Executivo 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, os seguintes servidores: 
 

 

SERVIDORES 
 

QUANTI

DADE 

 

CARGA 

HORÁRIA 

 

REMUNE- 

RAÇÃO 

 

LOTAÇÃO 

 

Operário 
 

5 (cinco) 
 

40 h 
 

779,90 
Secretaria de Obras 

Públicas e Trânsito 

Servente 2 (dois) 40 h 779,90 Secretaria da Educação 

Professor de Educação Física 1 (um) 20 h 1.245,60 Secretaria da Educação 

Professor Educação Infantil 6 (seis) 20 h 1.245,60 Secretaria da Educação 

Professor Educação Especial 1 (um) 20 h 1.245,60 Secretaria da Educação 

 

§ 1º- Os servidores contratados terão direito aos reajustes salariais concedidos aos 

demais servidores. 

 

§ 2º - Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação dos contratos 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 1.677/05. 

 

Art. 2º - Os contratos de que trata o Art. 1º desta Lei, serão de natureza 

administrativa, ficando assegurados aos contratados 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. 
 

  Estamos enviando este projeto para contratação temporária destes servidores, 

tendo em vista a necessidade premente para dar continuidade às atividades da administração 

municipal. 

 

  Na Secretaria de Obras há a necessidade tendo em vista que o número de 

servidores está reduzido e não suporta o desenvolvimento de todas as atividades. 
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Na Secretaria da Educação justifica-se a necessidade tendo em vista que três 

professoras estão em licença prévia para aposentadoria, não retornando mais ao trabalho e ao 

aumento considerável de 92 alunos em relação à 2016.  

 

Quanto à Educação Especial há uma necessidade premente e imediata de mais um 

profissional para atendimento da demanda e auxiliar nas atividades da APAE. 

 

Quanto à Educação Infantil foram criadas mais 4 turmas novas de berçário e 

maternal e houve um aumento de 50 alunos na Educação Infantil. Salienta-se que o número 

máximo permitido para turma do berçário é de 8 (oito) alunos; para o maternal é de 17 

(dezessete) e para a pré-escola e de 20 (vinte).  

 

Para o próximo ano letivo teremos: 8 (oito) turmas de berçário; 9 (nove) turmas de 

maternal e 8 (oito) turmas de pré-escola. 

 

Quanto às serventes a situação é que uma está em licença saúde, sem previsão de 

retorno imediato ao trabalho e outra está em licença maternidade até o final do mês de março 

próximo, uma entrará em licença maternidade em abril e duas estão em processo de 

aposentadoria. 

 

Quanto ao Professor de Educação Física a necessidade se relaciona aos programas 

de Assistência Social e especial ao atendimento da terceira idade do município. 

 

  Por isso, contamos com compreensão dos nobres Edis para análise e aprovação 

deste projeto, que virá em benefício da melhoria dos serviços prestados à nossa população. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Lourenço Domingos Moro 

Prefeito Municipal em exercício 


