
PROJETO DE LEI Nº020, DE 07 DE MAIO DE 2021.

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE 01 (UM)

MÉDICO PEDIATRA, 03 (TRÊS) MOTORISTAS E 01 (UM)

PROFESSOR, NOS TERMOS DO INCISO IX, DO ARTIGO

37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

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

01 (um) Médico Pediatra, pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser

prorrogado por igual período, com jornada de trabalho de 20 horas semanais;

01 (um)Professor de Educação Infantil (carga horária de 20 horas semanais),

para trabalhar junto à Escola de Ensino Fundamental João Rodrigues de Souza,

no turno da tarde, somente em período de licença saúde e maternidade da

professora efetiva; e 03 (três) Motoristas, com carga horária de 40 (quarenta)

horas semanais, para atender demanda da Secretaria da Educação, em virtude

do modo de distanciamento a ser aplicado no transporte escolar, para evitar a

disseminação do vírus COVID-19, pelo período de 06 (seis) meses, podendo ser

prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal, em caráter

temporário, de excepcional interesse público, na forma prevista no inciso IX, do

art. 37, da Constituição Federal.

§ 1º – Considera-se caráter temporário, para os efeitos desta Lei, a

necessidade inadiável de admissão de pessoal no Poder Público Municipal para

as funções supra referidas.

§ 2º – A remuneração a ser paga aos contratados, na forma desta

Lei, será correspondente ao vencimento básico da categoria, de acordo com o

Plano de Carreira dos Servidores Municipais, e será reajustada na mesma

proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos

cargos, cujas funções têm a mesma denominação.

Art. 2° As contratações de que trata o artigo 1° serão precedidas de

um processo seletivo simplificado, ao qual será dada a devida publicidade.

Art. 3º Por ocasião do término contratual, deverão ser pagos os

valores referentes às férias e décimo terceiro, proporcionais.



Art. 4º As demais cláusulas da contratação serão estabelecidas pelo

Poder Executivo.

Art. 5º As despesas com as contratações ocorrerão por conta da

dotação orçamentária contida na Lei, estando adequada à Lei Orçamentária Anual e

compatível com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual.

     Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.  

  Gabinete do Prefeito Municipal, 07 de maio de 2021.

LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor  Presidente,

Senhores Vereadores:

O presente Projeto de Lei visa obter desta Casa Legislativa autorização para a

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, DE 01

(um) MÉDICO PEDIATRA, 03 (três) MOTORISTAS E 01 (um) PROFESSOR, NOS

TERMOS DO INCISO IX, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A contratação por tempo determinado, para atender à necessidade

temporária de excepcional interesse público, tem como pressuposto lei que

estabeleça os casos de contratação, conforme determina a Constituição Federal, em

seu art. 37, IX, daí o presente projeto.

      No caso da contratação do médico pediatra, a necessidade resta

estampada em face de que o Servidor, Dr. Rangel Guedes desistiu do contrato

temporário atualmente firmado com o Município e a segunda colocada no processo

de seleção temporária anterior, desistiu de assumir sua função junto ao Município,

estando a UBS de Saúde sem profissional especializado em pediatria para atender

as crianças.

Vale dizer ainda, que aproxima-se a estação do inverno, e como é

sabido, a demanda envolvendo doenças respiratórias dentre outras, aumenta

demasiadamente, principalmente nas crianças, havendo a necessidade que se

proceda na contratação temporária do referido profissional.

Com relação à contratação de motoristas, se faz necessária em virtude

do modelo de distanciamento determinado pelo Governo Estadual, com relação à

volta das aulas presenciais, o qual estabelece normas no transporte dos alunos,

evitando disseminar o contágio do vírus COVID-19.



Ainda, a contratação de professor de ensino fundamental, para atuar

junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Rodrigues de Souza, é

imprescindível pelo fato de que a professora regente da turma do 1º Ano A,

FERNANDA HOFFMANN DA SILVA GRIS, encontra-se em período gestacional e

afastada em auxílio doença, por ser gravidez de alto risco, estando com diabetes

gestacional, e, ainda, considerando o fato de que a mesma irá gozar de licença

maternidade por um período de 120 (cento e vinte dias), após nascer a criança,

necessitando ser substituída por outro profissional nesse período.

São estas, resumidamente, as justificativas que o Poder Executivo

encaminha a esta Casa Legislativa, buscando a competente autorização para

celebrar os contratos emergenciais acima especificados.

Assim sendo, diante da relevância da matéria, esperamos contar com

os Nobres Vereadores para aprovação deste projeto de Lei ao qual solicitamos

apreciação e votação, EM REGIME DE URGÊNCIA.

Gabinete do Prefeito Municipal de Caseiros, 07 de maio de 2021.

LEO CESAR TESSARO,

Prefeito Municipal.


