
 
PROJETO DE LEI Nº 070/2021 
 

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 PROFESSOR DE 
EDCUCAÇÃO INFANTIL, nos termos do artigo 68, §1º da Lei Municipal nº 019/2018. 
 
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) 
Professor de Educação Infantil, com carga horária nos termos da legislação municipal. 
 
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, são as mesmas exigidas para o detentor do cargo efetivo, nos 
termos da LEI MUNICIPAL Nº 019/2018. 
 
Art. 4º - As contratações serão regidas por Regime Jurídico Administrativo em caráter 
excepcional, 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 
me contrário. 

 
 
                Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, 
em 17 de Agosto de 2021. 
 

 
 

JOÃO CARLOS DALBERTO 
Presidente  

 



JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº. 070/2021 

 

 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 uma demanda da sociedade 

na área de educação, vez que a função de professor de educação infantil é de extrema 

importância. 

 

 Salienta-se, que referido é necessário, vez que há falta de profissional para desempenhar 

função na Escola Rural Municipal Padre José de Anchieta da comunidade de Linha Boeira, 

ressaltando que os profissionais em jornada suplementar não suprem a demanda da referida 

Escola. 

 

 Assim, a contratação se faz necessária, para atender temporariamente a demanda da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

 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 06 de agosto de 2021 
 
 
 
 

Fernando Alberto Cadore 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OFÍCIO Nº. 169/2021-PL           Salto do Lontra, 06 de agosto 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 

 

 Tem o presente o especial objetivo de solicitar a Vossa Excelência para que seja 

analisado e aprovado o Projeto de Lei nº. 070/2021, 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 


