
PROJETO DE LEI N.º  31 DE 02 DE JUNHO DE 2016.

   Autoriza o Poder Executivo Munici-
pal a alterar A redação do Art. 30 da Lei Mu-
nicipal nº 2.182 de 27 de Dezembro de 2013,
no tocante ao cargo de Professor na Educa-
ção Especial.

 Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Art. 30 da Lei Municipal nº 2.182 de 27
de Dezembro de 2013 o qual passa a ter a seguinte redação:

 Art. 30 - (...)

§ 1º – Os cargos para Regime de Trabalho de 20 horas semanais estão assim distribuídos:

I – 60 (sessenta) cargos de professor, para atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do
Ensino Fundamental;

II – 10 (dez) cargos de professor para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental;
III – 3 (três) cargos de professor para atuar na área de Educação Física.

§ 2° -  Os cargos para Regime de Trabalho de 40 horas semanais estão assim distribuídos:

I – 2 (dois) cargos de professor para atuação na Educação Especial.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor nesta data.

Justificativa:

Senhores Vereadores:

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

Lei que visa alterar o Art. 30 da Lei Municipal nº 2.182 de 27 de Dezembro de 2013, alterando de 4

(quatro)  cargos de 20 (vinte) horas, para  2 (dois)  cargos de 40h, do Professor na Educação Especial,

tendo em vista que busca-se a continuidade dos serviços e atividades para atender especifica e exclusiva-

mente alunos com determinadas necessidades especiais.

Considerando que o Município busca direcionar para a Educação Especial conta com materiais,

equipamentos e principalmente professores especializados. 



Deste modo, visando manter o profissional de Educação Especial mais tempo e mais direcionado

aos alunos necessitados busca-se este aumento de carga horária e diminuição de cargos, o que não irá

afetar financeiramente.

Deste modo, encaminho este projeto para vossa apreciação e aprovação.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


	Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar A redação do Art. 30 da Lei Municipal nº 2.182 de 27 de Dezembro de 2013, no tocante ao cargo de Professor na Educação Especial.

