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    Senhor Presidente, Srs. Vereadores: 

 

 

    Ao Cumprimentá-los Cordialmente, em nome da Administração 

Municipal Tiradentense, remeto a Vossa Excelência e demais Vereadores o Projeto de 

Lei nº 004/2017 que autoriza o Poder Executivo Municipal a Contratar Professos para 

atender necessidade temporária de excepcional interesse publico 

  

     Anexo o Projeto e a Exposição, sendo que a matéria tramite 

em regime de urgência. 

 

   Sendo o que se apresenta para o momento, colocamos a intei-

ra disposição. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Exmo Senhor. 

ANTÔNIO CARLOS PEDROLO 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores. 

Avenida Uruguai, 20 - Centro 

Tiradentes do Sul – RS 
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PROJETO DE LEI Nº 004/2017                               Tiradentes do Sul, 23 de Fevereiro de 2017. 

 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CONTRATAR PROFESSOR PARA ATENDER NE-
CESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTE-
RESSE PÚBLICO.  

 

 

  ALCEU DIEL, Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do 
Sul, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, enca-
minha e propõe ao Legislativo o seguinte Projeto de Lei: 

 

                         Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar, em cará-
ter temporário e emergencial, 01 (um) Professor de Matemática, com carga horária semanal de 
20 (vinte) horas.  

   §1º A contratação de que trata o caput deste artigo objetivam atender a demanda 
junto às escolas municipais, pelo período de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogadas por 

igual período, com remuneração mensal de R$ 1.663,65 (Hum Mil, Seiscentos e Sessenta e Três 
Reais e Sessenta e Cinco Centavos), podendo ainda a referida contratação, de acordo com a 
necessidade, ser realizada com ampliação da carga horária em até mais 20 (vinte) horas sema-
nais e vencimento proporcional. 

  §2º Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação pelo período 
remanescente, no caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário e desde 
que persista a justificativa da necessidade da contratação. 

  §3º Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a Administração 
Municipal autorizada a promover rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o 
seu término, sem que disto decorra qualquer obrigação de indenização a seu ocupante. 

   Art. 2º - As especificações funcionais e a descrição sintética das atribuições 
do cargo a ser desenvolvido, e os requisitos para o provimento, estão contidos na lei nº 347/2002.   

   Art. 3º - A Contratação prevista nesta Lei não se sujeita aos prazos estabe-
lecidos pelos artigos 234 e 235 da Lei 067/94. 

   Art. 4º - A Contratação será precedida de processo seletivo simplificado.  

   Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TIRADEN-

TES DO SUL, aos 23 dias de fevereiro de 2017. 
 
 
 

ALCEU DIEL 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 004/2017 
 

 
 
    
  Após cumprimentá-los, quero expor os motivos que me 
levam a encaminhar-lhes o projeto de lei, que tem por finalidade autorizar a contratação 
temporária e emergencial de um (a) professor (a) pelem pela falta no quadro efetivos concursado.  

 

  O presente Projeto de Lei visa contratação de Professor 
de Matemática, para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, é 
exclusivamente para suprir a falta de docente, e não haver mais aprovados no concurso publico 
para esse cargo; ausência de servidores no quadro de cargos do Município para as tarefas a 
serem executadas pelo contratado; e, pela necessidade de interesse publico desse servidor atuar 
junto ao sistema municipal de ensino.  

 

  O recrutamento do pessoa a ser contrato nos termos desta 
lei esrá feito mediante prova de títulos ou processo seletivo simplificado sujeito a ampla 
divulgação, inclusive através de jornal e do mural de publicações do Município.   

 

  Certo da presença do interesse público no proposto, peço 
aos Senhores tramitação em regime de urgência. 

 
 
    
 
    Tiradentes do Sul, 23 de Fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

            ALCEU DIEL  
           Prefeito Municipal 
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