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MENSAGEM

NO.

Excelentíssima Sen hora
Maria da Conceição dos Anjos
Presidente da Câmara de Vereadores de Nossa Senhora do Socorro.

Excelentíssima Senhora Presidente
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
Apraz-me remeter a essa Casa Legislativa, para apreciação o incluso Projeto

de Lei que DrsPÕe soenE A coNTRATAÇÃo PoR TEMPO DETERMTNADO DE
PROFESSOR SUBSTITUTO, PARA ATENDER

À

ruECESSIDADE TEMPORÁNIA

DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO
ART. 37 DA CONSTITU|ÇÃO FEDERAL, E DA PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

O projeto de lei em anexo, tem por objetivo autorizar o Município de Nossa
Senhora do Socorro a proceder à contratação por tempo determinado de Professor
Substituto para suprir a carência de pessoal docente na Rede Pública Municipal de
Ensino, através de processo seletivo simplificado.

Ao ensejo, convicto da importância e urgência da tutela legal conferida ao
projeto de lei adunado, solicito a apreciação de seus termos por esta r. Casa
Legislativa, oportunidade em que renovo meus protestos de admiração e apreço por

Vossa Excelência e aos dignos componentes dessa Câmara Municipal.
Gabinete do Prefeito do Município

Nossa Senhora do Socorro, em 23 de

março de 2015.

FABIO HENRI

DE CARVALHO,

Rua Antônio Valadão, s/no - Centro Administrativo José do Prado Franco
Tel.: (79)2107-781412107-7842 - Fax: (79)2107-7854-2107-7819 - C.N.P.J. 13.128.81410001-58
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A coNTRAreçÃo PoR
SUBSTITUTO, PARA ATENDER À
orspÕe soBRE

TEMPO DETERMINADO DE PROFESSOR
NECESSIDADE

TEMPoRÁnre

DE

púelIco, Nos

ExcEpcroNAL TNTERESSe
IX DO ART. 37 DA
coNsTtrutçÃo FEDERAL,
oÁ
TERMOS DO INCISO

E

PROVIDENCIAS CORRELATAS.

Art. ío - Fica o Município de Nossa Senhora do Socorro, autorizado, nos
termos desta Lei, a contratação por tempo determinado de Professor Substituto,
mediante a realização de processo seletivo simplificado, para suprir carência de pessoal
docente na Rede Pública Municipal de Ensino, no sentido de executar as atividades e
atribuições inerentes à função do magistério.

§ ío - O contrato temporário de que trata o "caput" deste artigo deve ter prazo
de vigência de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período.

§

2o

- O número total de Professores Substitutos contratados não pode

ultrapassar 30% (trinta por cento) do total de Professores efetivos em exercícío na Rede
Pública Municipal de Ensino.

AÍt.20 - A contratação de Professor Substituto de que trata esta Lei somente
deve ocorrer para suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público para
o atendimento a demanda da Rede Pública Municipal de Ensino, em razão de:
|

- operacionalização das atividades de apoio, necessárias ao funcionamento

das escolas e creches municipais;

ll

-

necessidade de pessoal, em decorrência da vacância do cargo, quando se

tratar de:
a) aposentadoria;
b) demissão;
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d) falecimento;
e) promoção;

f)

readaptação.

lll

-

IV

- designação para exercer a função de Direção, Coordenação, Atividade

afastamentos ou licenças, legalmente previstas no art. 67 da Lei no 580

t2003;

Pedagogica e Atividade Técnica, previstas na Lei no 580 12003.

§ 1o - Nos casos previstos nos lncisos I e ll, alíneas a, b, c e d, deste artigo a
contratação se dará até o preenchimento da vaga por via de concurso público,
respeitando-se o limite previsto no §

1o

do art.

1o.

§ 2o - A contratação a que se refere o

"caput" deste artigo depende de

processo seletivo simplificado, devidamente publicado, através de edital, que tem início

com

a proposta e justificação expressa do Secretário Municipal da Educação,

por despacho fundamentado em que fique declarada a
necessidade do serviço e o interesse público, ouvida previamente, no âmbito da

devidamente autorizada

respectiva competência a Procuradoria Geral do Município

- PGM.

Art. 30 - O processo de contratação de Professor Substituto deve
realizado pela Secretaria Municipal de Educação

ser

- SEMED, mediante processo seletivo

simplificado, de acordo com edital publicado no Mural de Avisos da Prefeitura, conforme
preceitua a Lei Orgânica Municipal, que preveja as forma de avaliação a serem
empregadas, tais como avaliação de títulos e/ou aplicação de prova prática docente.

§ 1o - No edital do processo seletivo simplificado de que trata o "caput" deste
artigo, deve necessariamente constar o número de vagas, a função específica, a carga
horária e a correspondente remuneração.

§ 2o - O resultado do processo seletivo simplificado referido no "caput" deste
artigo deve ser publicado no Mural de Avisos e no site da Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Socorro, contendo relação final dos candidatos classificados.
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§ 3o - A convocação de candidatos classificados para Professor Substituto, a
ser feita diante de necessidade específica e devidamente comprovada, deve obedecer à
ordem de classificação constante do resultado a que se refere o § 2o deste artigo.

§ 4o - O resultado do processo seletivo simplificado referido no "caput" deste
artigo, assim como a correspondente relação final dos candidatos classificados, tem
vigência de'12 (doze) meses, prorrogável, uma única vez, por igual período.

§ 50 - Em função da necessidade do serviço o número de vagas inicialmente
constante do edital pode ser aditado, observados, no que couber, os procedimentos
constantes do parágrafo único do art. 2o desta Lei, respeitada sempre a ordem de
classificação constante do resultado a que se refere o § 20 deste artigo.

Art.4o - A remuneração do Professor Substituto contratado nos termos desta
Lei será de ate 65% (sessenta e cinco por cento) do Piso Salarial de Professores,
vigente no ano da contratação, percebido pelos Professores Efetivos com formação em
nÍvel superior, em início de carreira.

Parágrafo único.

A

remuneração referida no "caput" deste artigo deve

constar no contrato temporário.

AÉ. 50 - A contrataÇão do Professor Substituto fica limitada ao regime de
trabalho de 20 (vinte) horas semanais, que deverá ser assim distribuída:

l)

62,5% em regência de classe;

ll)

12,5o/o em atividades pedagógicas e de estudos na escola;

lll)

25To em atividades de coordenação.

Parágrafo único. Entende-se por atividade de coordenação, a programaçáo
das atividades pedagógicas e a correção dos materiais produzidos pelos alunos, não
sendo obrigatório o seu cumprimento na Unidade Escolar.

Art.

6o

- Fica proibida a contratação,

nos termos desta Lei, de servidores ou

empregados públicos da Administração Direta ou lndireta da União, dos Estados, do
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Distrito Federal e dos Municípios, ressalvadas as hipóteses de acumulação de cargos
públicos previstas no inciso XVI do "caput" do art. 37 da Constituição Federal.

AÉ.
|
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- Fica vedado ao Professor Substituto:

- exercer

-

ll

atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato;

ser nomeado ou designado, ainda que em exercício, cargo em comissão

ou função gratificada no âmbito da Administraçáo Pública Municipal;

lll

-

ser novamente contratado como Professor Substituto, nos termos desta

Lei, antes de decorridos 24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato
temporário anterior.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no "caput" deste artigo deve
ensejar a imediata rescisão do contrato de Professor Substituto, sem direito à
indenização prevista no § 2o do Art.

90.

Art.8o - As infraçôes disciplinares atribuídas ao Professor Substituto de que
trata esta Lei devem ser apuradas pela comissão de Procedimento Administrativo
Disciplinar

-

PAD.

Art.9o - O contrato firmado com o Professor Substituto extinguir-se-á, sem
direito à indenização, por:

- término do prazo contratual;
ll - iniciativa do contratado;
lll - conveniência da Administraçâo Pública.
|

§

1o

- A extinção do contrato, nos casos dos incisos ll e lll, será comunicada

com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2o - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante
decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento ao contratado de
indenização correspondente a 20 % (vinte por cento) do que lhe caberia referente ao
restante do contrato.
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§

30

- O descumprimento imotivado dos seus deveres e/ou cláusulas

contratuais por parte

do contratado, levará a rescisão contratual apos o

regular

procedimento, dado ampla defesa e contraditorio.

Art. í0

-

O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos

desta Lei será contado para todos os efeitos.

Art. í í

se fizerem

- As normas, instruções e/ou orientações regulares que, se for o caso,
necessárias à aplicação ou execução desta Lei, devem ser expedidas

mediante atos do Poder Executivo.

Att. 12 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão suportadas
por recursos federais, conforme previsão legal, e/ou por recursos próprios do Município.

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Nossa Senhora do Socorro, Estado de

Fábio

Rua Antonio Valadão, s/n

, em 23

de março de 2015.

Carvalho,

-

Centro Administrativo José do Prado Franco
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