
PROJETO DE LEI Nº016, DE 09 DE ABRIL DE 2021.

Autoriza a Permuta entre professores

da Rede Municipal de Ensino de

Caseiros, com professores lotados em

Redes Municipais de outros

municípios.

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a realizar Permuta intermunicipal

entre professores da Rede Municipal de Ensino de Caseiros, com professores

lotados em Redes Municipais de outros municípios.

§1º A permuta de que trata a presente Lei dar-se-á entre professores com

iguais cargas horárias, e pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogada por

igual período, havendo interesse das partes.

§2º Os professores permutados continuarão sendo remunerados pelos

entes aos quais estão legalmente vinculados, sem qualquer prejuízo à carreira

e/ou a vida funcional, cabendo ao ente que recebeu o professor em permuta,

controlar a efetividade e apresentar os relatórios correspondentes.

§3º A efetivação de permuta será precedida de Processo Administrativo e

fica condicionada ao atendimento das especificações contidas na Lei Orgânica e

Regime Jurídico dos Servidores.

§ 4º - A permuta deverá respeitar a equivalência entre a área de conhecimento e o
nível de formação dos professores permutados.

Art. 2º A permuta poderá ser desfeita pelo Executivo Municipal se

presente o interesse público ou pelas partes permutadas por requerimento.

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

    

Gabinete do Prefeito Municipal de Caseiros, 09 de Abril de 2021.



LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores:

            

O presente Projeto de Lei visa obter autorização dessa Casa, para a

Permuta entre professores da Rede Municipal de Ensino de Caseiros, com

professores lotados em Redes Municipais de outros municípios.

Tal regulamentação merece uma atenção especial dos Nobres

Legisladores, ante a necessidade do Município em realizar parcerias com outros

Entes.

Sublinha ainda que, com a edição da presente Lei, o Município

poderá ter em seu quadro, professores disponíveis para atender as nossas

demandas e vice-versa, sem que haja acréscimo de ônus aos cofres públicos.

São estas, resumidamente, as justificativas que o Poder Executivo

encaminha a essa Casa Legislativa, buscando a competente autorização, nos

termos deste Projeto de Lei, ao qual solicitamos apreciação e votação, EM

REGIME DE URGÊNCIA.

                     Gabinete do Prefeito Municipal, em 09 de Abril de 2021.

LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.




