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PROJETO DE LEI N.º007/2016 

 

Autoriza o Executivo Municipal Contratar 

professores substitutos. 

 

 

 

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar temporariamente, em 

razão de excepcional interesse público, professores em substituição a professores afastados por 

motivo de doença, licença maternidade ou licença para concorrer a cargo eletivo, durante o ano 

letivo de 2016. 

 

  Art. 2º - As contratações de que trata o artigo anterior serão de natureza administrativa, com 

remuneração de acordo com a tabela de vencimentos conforme o nível de formação, ficando 

assegurados aos contratados os direitos conforme dispõe o art. 236 da Lei Municipal 067/94, no 

que couber. 

 

 Art. 3º - As contratações previstas nesta lei terão vigência pelo prazo de até 06 (seis) 

meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, limitando-se o prazo máximo de 

vigência do contrato até a data do encerramento do ano letivo. 

 

  Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

específicas constantes no orçamento vigente. 

 

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

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul-RS, aos 04 de abril de 2016. 

      

 

 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 

 

 

 

 
                                                                                  Visto .........../.................../..................... 

                           

                       Assessoria Jurídica 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL 
CNPJ: 94.726.320/0001-77    

 
 

       Av. Tiradentes, 1090 – Tiradentes do Sul, RS – CEP: 98680-000 
Fone: 0xx55 617 3232 Fax: 0xx55 3522 1516 

2 

 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 007/2016 

 

 

ASSUNTO: Contratação Emergencial 

 

PROPONENTE: Poder Executivo 

 

REGIME DE TRAMITAÇÃO: Urgente 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 

Estamos enviando a essa Casa Legislativa para apreciação e votação em regime de urgência, o Projeto de 

Lei n.º 007/2016, que autoriza a contratação emergencial de professores em substituição a professores 

afastados devido à licença por motivo de doença, licença para concorrer a cargo eletivo ou ainda, professora 

em período de licença maternidade. 

O presente Projeto de Lei tem como finalidade agilizar o processo de contratação de professor substituto, 

para suprir a falta de professor, motivada pelo afastamento temporário de professor pertencente ao quadro 

efetivo do magistério municipal.  

Considerando, a demora que normalmente acontece para a efetiva contratação de professores substitutos, 

devido aos trâmites legais que envolvem a aprovação dos projetos de leis, e a também, incerteza do número 

exato de professores que durante o ano letivo de 2016, entrarão em licença maternidade, licença para 

concorrer a cargo eletivo ou auxilio doença, elaboramos o presente projeto de lei que autoriza a contratação 

de professores, exclusivamente, para substituir professores temporariamente afastados, pelos motivos 

citados, evitando dessa forma a demora na contratação, e conseqüente prejuízo no andamento dos trabalhos, 

em que o maior prejudicado sempre acaba sendo o aluno. 

Como forma de seleção do professor a ser contratado será observada a lista de classificados no concurso 

público realizado conforme Edital n.º 01/2014. No caso da desistência do candidato classificado pelo 

concurso público, ou quando não houver aprovado na área de atuação do professor a ser contratado, a 

seleção se dará através da realização de uma prova seletiva. 

Será publicado Edital, contendo a data para realização das provas, as quais serão elaboradas por uma 

comissão de professores designada pelo Prefeito, através de Portaria. 

O prazo de vigência do contrato será conforme o período de afastamento do professor substituído, ficando 

limitada a vigência máxima até o encerramento do ano letivo. 

Com a finalidade de evitar prejuízos aos alunos da rede municipal de ensino, com a falta de professores, 

elaboramos o presente projeto de lei, que segue para apreciação e votação, em regime de urgência, dos 

senhores vereadores. 

 

   Tiradentes do Sul, 04 de abril  de 2016. 

 

 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 

                                

 

 

           Visto .........../.................../..................... 

                           

                           Assessoria Jurídica 

 

 


