
 

PROJETO DE LEI Nº 015  DE 17 DE MARÇO DE 2016 
 

 

 

Autoriza o Executivo Municipal a alterar a redação 

do Art. 1° da Lei Municipal n° 2.316 de 27 de 

Agosto de 2015. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a redação do Art. 1°, da 

Lei Municipal n° 2.316 de 27 de Agosto de 2015, o qual passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 1° (...) 

VAGAS CARGO CARGA HORÁRIA 

04 PEDAGOGO 40h 

05 EDUCADOR FÍSICO 40h 

 

§1° (...) 

- Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação dos contratos até 

15/05/2016, em razão da não homologação do resultado do Concurso Público até 31 de março 

que é a data que seriam encerrados tais contratos. 

  Justificativa: 
 

                       Senhores Vereadores. 
 

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

Projeto de Lei que visa a prorrogação dos contratos temporários dos profissionais acima 

mencionados para suprir a necessidade de serviços já existentes no município, os quais são 

desempenhados pelos mesmos e que aguardam a realização do Concurso Público. 

 

Sobre a necessidade de prorrogação dos contratos acima mencionados, apresento algumas 

justificativas as quais gostaria que fossem analisadas pelos Srs. Vereadores, de modo que 

melhor compreendessem esta necessidade: 

 

- Considerando que estes contratos estão vinculados a Secretaria da Educação e busca-

se esta prorrogação, pois as notas das provas práticas e de títulos dos aprovados no concurso 

saíram posterior a data que se encerram estes contratos, conforme tabela em anexo, e 

principalmente para que as atividades não sejam prejudicadas pela falta de profissionais, pois 

este fato atingiria muitas crianças de nosso município que teriam o serviço suspenso. 

- Considerando que a quase totalidade destas necessidades serão supridas mediante a 

efetivação do concurso público, solicito que este projeto de lei seja cuidadosamente analisado 

e aprovado, de modo que não prejudique a Secretaria da Educação com a falta destes 

profissionais. 
 

                       Por isso solicitamos a análise e aprovação deste projeto. 

 

Atenciosamente. 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 



 

                                                                  ANEXO I: 

 
04/04/2016 Remessa do extrato para publicação legal na imprensa 

05/04/2016 Divulga notas das Provas Prática e de Títulos 

06/04/2016 Início do período para interposição de recursos das Provas 
Prática e de Títulos - SITE 

08/04/2016 Término do período para interposição de recursos das 
Provas Prática e de Títulos - SITE 

18/04/2016 Processamento do Sorteio pela Loteria Federal 

20/04/2016 Remessa do extrato para publicação legal na imprensa 

22/04/2016 Resultado dos recursos de notas das Provas Prática e de 
Títulos e Homologação Final 

22/04/2016 Disponibilizar pareceres no SITE se tiver recursos 
interpostos 

 


