
 

 

PROJETO DE LEI Nº010 DE 08 DE MARÇO DE 2016 

 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar Servidor por 

prazo determinado para atividades necessárias e 

imprescindíveis. 

 

 

  Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a  contratar em caráter 

temporário, por excepcional interesse público, pelo prazo de 6 (seis) meses, os seguintes 

servidores: 

SERVIDOR QUANTIDADE C. HORÁRIA REMUNERAÇÃO LOTAÇÃO 

Professor de 

Música – 

Licenciatura 

Plena 

1(UM) 20h R$1.171,89 Sec. da 

Educação, 

Cultura e 

Desporto 

 

  § 1º – O servidor contratado terá direito aos reajustes salarias concedidos aos 

demais servidores. 

  § 2º – Havendo necessidade, fica autorizada a prorrogação do contrato por até 

mais um período. 

  § 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 autorizar a contratação temporária de um Professor de Música  - 

Licenciatura Plena para atuar junto ao Projeto Integrar (Projeto que propõe atividades no 

contraturno escolar) e também nas turmas de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas municipais de Faxinal do Soturno-RS. Esta necessidade justifica-se 

por duas situações diversas, porém com mesmos pressupostos. Inicialmente porque há uma 

previsão de aulas de música junto ao Projeto Integrar as quais são estabelecidas pelos programas 

Mais Educação e AABB Comunidade que são os principais programas que integram o referido 

projeto. Ao longo do ano de 2015 o professor que ministrou tais atividades possuía um vínculo 

via Projeto Social o qual concluiu-se com o final das atividades do mesmo ano, fato que 

corrobora a importância de buscarmos outro profissional capaz de desempenhar tal tarefa. O 

segundo motivo é dado em função da aprovação da Lei 11.769/2008 que altera o artigo 26 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), e estabelece a 

obrigatoriedade do ensino de música na Educação Básica. Através desta Lei a música 

passa a ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, da componente curricular Arte 

(Parágrafo 2º do Art.26 da Lei 9394). Também versa na mesma Lei que os sistemas de 

ensino terão 3 anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas por estas 

alterações da Lei de Diretrizes e Bases.  

Considerando esta exigência legal e sabendo-se que o corpo docente da rede 

municipal de ensino é formado por professores Unidocentes (Pedagogos com 

habilitação para trabalhar as diferentes áreas de forma globalizada e não específica), 

sente-se uma carência na área das Artes, especialmente da Música, onde um professor 

especialista da área certamente desenvolverá um trabalho mais específico e significativo 

não apenas para os estudantes mas também em parceria com os próprios professores 

unidocentes que deverão participar do processo de ensino e aprendizagem da música.  

Considera-se que com o passar dos anos passe a haver a necessidade de se ter 

um profissional efetivo com esta habilitação, tal como vem ocorrendo com profissionais 

da área da Educação Física. A curto prazo porém, entendemos que uma contratação 

emergencial será suficiente tanto para atender as demandas do Projeto Integrar 

(previstas nas propostas pedagógicas de ambos os Programas que o integram) como 



também da exigência legal para a Educação Básica. Deste modo, encaminho este 

projeto para vossa análise e aprovação. 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

VOLNEI COLVERO SAVEGNAGO 

Prefeito Municipal 
 


