
PROJETO DE LEI Nº .............../2022. 

  

Autoriza o Executivo Municipal a contratar por prazo 

determinado, Professores, visando atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 

 

Art. 1º O Executivo Municipal fica autorizado a contratar, em caráter 

emergencial, até o término do ano letivo de 2023, Professores, para exercerem o magistério 

na rede municipal de ensino, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, com o 

vencimento mensal equivalente ao percebido pelos demais professores municipais, visando 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, com fundamento legal 

no Art. 37, inciso IX, da Constituição Federal e o Art. 108, inciso III, alínea “a”, da Lei 

Orgânica Municipal.  

§ 1º Os Professores a serem contratados serão nas quantidades necessárias 

para suprir a demanda da rede municipal de ensino e, para as seguintes áreas: Português, 

Matemática, Geografia, História, Ciências, Inglês, Arte, Educação Física, Educação Infantil 

e de Anos Iniciais do 1º ao 5º Ano. 

§ 2º Considera-se a necessidade temporária de excepcional interesse público, 

para os fins do disposto nesta Lei, a continuidade ininterrupta dos serviços essenciais, sob 

pena de comprometer o interesse da coletividade.  
 

Art. 2º A seleção dos contratados será através de Processo Seletivo e a 

efetivação da contratação mediante ato administrativo, assinado pelo contratado. 

Art. 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos dois dias do mês 

de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois. 

 

CÉSAR ULIAN 
Prefeito Municipal  

 
 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente:  

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos à Colenda Câmara Municipal para 

considerações, apreciação e votação da Senhora Vereadora e dos Senhores Vereadores, foi 

motivado pelas seguintes razões: 

Suprir uma necessidade da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e 

Desporto, na função de Professor em todas as suas áreas para o ano letivo de 2023. 

Justificamos a contratação temporária de professores, considerando: 

- o aumento de turmas de alunos para o ano letivo de 2023; 

- necessidade de suprir os professores que estão em funções transitórias de gestão 

e coordenação; 

- situações temporárias e transitórias para execução de projeto pedagógicos 

ligados a educação, bem como apoio pedagógico e reforço escolar. 

 Sendo assim, resta evidente a excepcionalidade prevista no art. 37, IX da 

Constituição Federal, em face da necessidade de provimento das demandas, objetivando a 

continuidade dos serviços essenciais, sob pena de comprometer o interesse da coletividade 

e, ainda, garantir o acesso e permanência dos educandos e fortalecer o comprometimento do 

Poder Público Municipal com a educação como um todo.  

Ao inteiro dispor, de Vossas Excelências, para as informações e/ou 

esclarecimentos que se fizerem necessários, ficamos na expectativa da aprovação, em caráter 

de urgência.  

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 


