
PROJETO DE LEI N.º 41 DE 18 DE AGOSTO DE 2015

Autoriza o poder executivo alterar a redação do
Art.1º  da  Lei  Municipal  nº  2.278  de  14  de
Janeiro  de  2015,  no  tocante  aos  cargos  de
Pedagogo (40h) e Educador Físico (40h)

Art.1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a redação do Art. 1º
da Lei Municipal nº 2.278 de 14 de Janeiro de 2015, passando a ter a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

VAGAS CARGO CARGA HORÁRIA VENCIMENTO

04 Pedagogo 40h 2.121,07

05 Educador Físico 40h 2.121,07

Parágrafo Único – Os demais cargos que compõe o Art. 1º permanecem
com a redação inicial.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores.

Na oportunidade em que lhes cumprimento, apresento-lhes o Projeto de Lei nº41 que
trata do aumento de uma (1) vaga no cargo de Pedagogo (40h) e uma (1) vaga para o cargo de
Educador  Físico  (40h)  por  ocasião  do  PSS 03/2015 com relação  final  publicada  no  Edital
nº12/2015. Tal contratação faz-se necessária tendo em vista as alterações ocorridas junto aos
cargos do Programa AABB Comunidade, hoje vinculado ao Projeto Integrar.  Tais alterações
referem-se à determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, exigindo a
extinção de dois cargos de coordenação até então existentes, os quais na visão do Tribunal,
estavam em desacordo ao Art. 37 da Constituição Federal. Contudo, os referidos cargos vinham
sendo  ocupados  por  educadores  que  vinham  desenvolvendo  efetivo  trabalho  junto  aos
educandos matriculados no projeto, um em atividades pedagógicas e de reforço escolar e o outro
em atividades esportivas e recreativas. Deste modo, com a extinção dos dois cargos, haverá
necessidade de readequação da equipe, de modo que o serviço continue sendo prestado com a
mesma carga horária e qualidade com que vinha ocorrendo até então, garantindo que possamos
concluir o ano letivo de 2015 com êxito. Assim, tendo em vista que o PSS 03/2015 ainda é
vigente e visa atender a demandas emergenciais, solicitamos que mais dois educadores sejam



nomeados,  vindo  suprir  a  saída  desses  dois  cargos  em extinção.  Com esta  medida,  temos
condições de dar continuidade ao trabalho ora desenvolvido. Assim, encaminho este Projeto de
Lei para sua apreciação e aprovação. 

        Atenciosamente,

 

Volnei Colvero Savegnago
                                                                                      Prefeito Municipal


