
PROJETO DE LEI Nº 013 /2021 
 

SÚMULA: Define e caracteriza situação de 
excepcional interesse público e autoriza a 
contratação de pessoal por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporária e dá outras providências. 

 
 
        A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 
FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 
LEI 

 
 

Art. 1° - Fica pelo presente definido e caracterizado como de excepcional interesse 
público, a falta de pessoal especializado para ocupar a função de FONOAUDIÓLOGO. 
 
Art. 2° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter emergencial 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, de acordo com o 
Artigo 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil, até 01(um) 
Fonoaudiólogo, com carga horária de 20(vinte) horas semanais. 
 
Art. 3° - A contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e terá duração 
de 06(seis) meses, podendo ser prorrogada por igual período. 
 
Parágrafo único – O valor do vencimento mensal, requisitos exigidos para contratação e 
as atribuições do cargo, constam do anexo I da presente LEI MUNICIPAL. 
 
Art. 4º - As contratações serão regidas por Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional na forma da Lei 315/1977, 001/1991 e 002/1991, mediante Contrato 
Administrativo. 
 
Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 
dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento municipal. 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado 
do Paraná, em 16 de Fevereiro de 2021. 
 
 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente  

 

 



ANEXO I 
 
EMPREGO: Fonoaudiólogo 
VENCIMENTOS: R$ 1.909,09 (um mil e novecentos e nove reais e nove centavos). 

 
ATRIBUIÇÕES: 
Prestar atendimento em geral junto as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, 
desempenhando a função de fonoaudiólogo. a) Participar do diagnóstico institucional a 
fim de identificar e caracterizar os problemas de aprendizagem tendo em vista a 
construção de estratégias pedagógicas para a superação e melhorias no processo de 
ensino-aprendizagem; b) Atuar de modo integrado à equipe escolar a fim de criar 
ambientes físicos favoráveis à comunicação humana e ao processo de ensino-
aprendizagem; c) Desenvolver ações educativas, formativas e informativas com vistas à 
disseminação do conhecimento sobre a interface entre comunicação e aprendizagem 
para os diferentes atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem: gestores, 
equipes técnicas, professores, familiares e educandos, inclusive intermediando 
campanhas públicas ou programas intersetoriais que envolvam a otimização da 
comunicação e da aprendizagem no âmbito educacional;  Desenvolver ações 
institucionais, que busquem a promoção, prevenção, diagnóstico e intervenção de forma 
integrada ao planejamento educacional, bem como realizar encaminhamentos 
extraescolares, a fim de criar condições favoráveis para o desenvolvimento e a 
aprendizagem; Orientar a equipe escolar para a identificação de fatores de riscos e 
alterações ocupacionais ligadas ao âmbito da fonoaudiologia; Participar da elaboração, 
execução e acompanhamento de projetos e propostas educacionais, contribuindo para a 
melhoria do processo de ensino-aprendizagem, a partir da aplicação de conhecimentos 
do campo fonoaudiológico; Desenvolver ações voltadas à consultoria e assessoria 
fonoaudiológica no âmbito educacional;  Participar do Conselho Municipal de Educação;  
Participar dos processos de formação continuada de profissionais da educação; Realizar 
e divulgar pesquisas científicas que contribuam para o crescimento da educação e para 
a consolidação da atuação fonoaudiológica no âmbito educacional;  Na educação 
especial e/ou inclusiva: sensibilizar e capacitar educandos, educadores e familiares para 
a utilização de estratégias comunicativas que possam favorecer a universalização do 
acesso ao ambiente escolar, o aprendizado e a inclusão escolar e social;  

 

 
 
Requisitos para ingresso: Conforme Edital do Processo Seletivo 
 

 

 

 

 

 

 
 



JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº. 013/2021 

                                                          Data: 12/02/2021 

 

 Visa o presente Projeto de Lei definir e caracterizar situação de excepcional interesse 

público e autorizar a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária e dá outras providências. 

  

A contratação de que trata este projeto de lei, visa atender os alunos na rede municipal de 

ensino que necessitam de atendimento fonoaudiólogo.  

 

 Ressalta-se, que é de extrema importância a necessidade de disponibilizar este serviço 

na rede Municipal de ensino que vem contribuir nas avaliações psicopedagógicas e realizar os 

encaminhamentos corretos aos alunos que apresentam dificuldade de aprendizagem, linguagem 

e escrita. 

 

            O Município não dispõe atualmente no quadro fonoaudiólogos, sendo que o último  

profissional que exercia a função pediu exoneração do cargo. 

  

 Assim, a contratação se faz necessária, até a realização de novo Concurso Público para o 

cargo efetivo de Fonoaudiólogo. 

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 12 de fevereiro de 
2021. 
 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



OFÍCIO Nº. 039/2021-PL           Salto do Lontra, 12 de fevereiro de 2021. 

 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

 

AO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

 

 Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Senhoria e demais 

Edis, com especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e votado o 

projeto de Lei nº 013/2021 que “Define e caracteriza situação de excepcional 

interesse público e autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária e dá outras providências”. 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e 

consideração.    

Atenciosamente 

 

                         Fernando Alberto Cadore 

                                                           PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Exmo. Sr.  

JOÃO CARLOS DALBERTO 

MD.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

SALTO DO LONTRA-PARANÁ 


