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PROJETO DE LEI N° 046/2020, de 02 de julho de 2020. 
___________________________________________ 

 AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

EM CARÁTER EMERGENCIAL E POR 

TEMPO DETERMINADO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

    ___________________________________________ 

 

 

 DANIEL RÜCKERT, Prefeito Municipal de Picada Café. 

  

 Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:  

 

LEI: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter temporário e em 

razão de excepcional interesse público: 

 

 I - 01 (um) Professor de Língua Alemã. 

 

 

Parágrafo Único - A contratação será realizada conforme critérios estabelecidos pela Lei 

Municipal nº 2.019/20202, de 13 de maio de 2020. 

 

 

Art. 2º - A contratação emergencial se dará pelo período máximo de um ano. 

 

§ 1º A contratação perdurará caso haja interesse público em decorrência de fato superveniente à 

causa originária, observado o prazo máximo de um ano. 

 

        § 2º O limite de um ano poderá ser ampliado para garantir à contratada gestante o direito de 

permanecerem provisoriamente nos cargos/funções/empregos que ocupam desde a confirmação da gravidez até 

cinco meses após o parto.  

 

        § 3º O contrato será rescindido, a qualquer tempo, por razões de interesse público e/ou decorrentes 

de orientações dos órgãos de controle interno e externo. 

 

 

Art. 3º - O Contrato de que trata o art. 1º desta lei será de natureza administrativa, assegurando-se 

ao contratado os mesmos direitos e deveres do cargo de provimento efetivo de sua categoria, inclusive em relação à 

carga horária semanal, horas extras e repouso remunerado, ficando-lhe, ainda, assegurados os seguintes direitos: 

I - Gratificação Natalina proporcional ao tempo do contrato; 

II - Férias proporcionais ao tempo do contrato; 

III - Inscrição no Regime Geral de Previdência Social - INSS; 

IV - Vale-alimentação. 

 

 

  Art. 4º - As despesas decorrentes da presente lei terão cobertura nas dotações orçamentárias 

próprias do orçamento municipal do exercício de 2020, como segue: 
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  0700 – SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

0703 FUNDEB 

0703.1236100102.079 Recursos do FUNDEB – E.F. – Profissionais do Magistério 

3.1.90.04.01.01.00 Contrat. Tempo Determinado – Prof. Efetivo Exercício do Magistério (757.1) 

3.1.90.04.15.00.00 Obrigações Patronais (757.2) 

3.1.90.04.99.03.00 13º Salário (757.4) 

 

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

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 DANIEL RÜCKERT 

         Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 046/2020 
 

Senhor Presidente; 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

Encaminhamos para a Vossa apreciação e votação o Projeto de Lei nº 046/2020, que trata da 

contratação emergencial de 01 (um) Professor de Língua Alemã. 

Tendo em vista a Portaria Municipal nº 154/2020, de 30 de junho de 2020, na qual desliga a 

servidora pública, Sra. Carla Rosane Presser, em virtude de aposentadoria, nos termos do art. 35, inciso V, da Lei 

Municipal nº 701/2001, de 12/09/2001. 

Considerando que as escolas municipais estão concluindo suas atividades do primeiro semestre, 

no dia 17 de julho de 2020, e que o retorno das aulas presenciais e/ou remotos das escolas municipais ocorrerá no 

dia 03 de agosto de 2020. 

Considerando ainda que, a servidora supria a demanda da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental 25 de Julho. 

E por se tratar de atendimento necessário à educação, busca-se a autorização para suprir a ausência 

da servidora efetiva, visto que não há Concurso Público Municipal vigente para o referido cargo. A contratação 

limita-se ao período de um ano, podendo ser rescindido antecipadamente em caso de término do ano letivo de 2020. 

 

Para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura não fique desatendida desse profissional, 

solicitamos que o presente projeto de lei seja aprovado. 

 

 

         Atenciosamente, 

 

  DANIEL RÜCKERT 

     Prefeito Municipal 

 

 

 


