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Senhor Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei Complementar anexo que
dispõe sobre a criação de cargos efetivos na carreira dos Profissionais do Magistério Público da
Educação Básica do Município de Floresta do Araguaia, regulado pela Lei Complementar n? 039, de 23
de dezembro de 2013 e dá outras providências.

O Projeto de Lei que ora colocamos a vossa apreciação suprirá as necessidades de mão de obra
no serviço público de ensino, que oferta a educação infantil e o ensino fundamental, com a criação de
29 cargos efetivos de Professor, pois desde 2006 não ocorre concurso público para essa área de
atuação, sendo suas necessidades atendidas por agentes temporários, que possuem vínculos precários
com o Município, o que resulta em prejuízos efetivo e direto ao sistema de ensino público.

Com a aprovação do presente Projeto, o gestor abrirá concurso público e eliminará do quadro
de pessoal da educação os contratos com vínculos temporários, desprecarizando, desta forma, a
situação de muitos servidores hoje vinculados a Secretaria Municipal de Educação.
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Diante do exposto, entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente
Projeto de Lei Complementar, motivo pelo qual submeto seus termos ao juízo dessa Colenda Edilidade,
para que, com base na Lei Orgânica do Município, possa a matéria ser aprovada com a observância do B
art. 34 da citada Lei, devido à sua relevância.
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Mas, caso a Edilidade, tenha entendimento distinto sobre o art. 34 da Lei Orgânica do g

Município, utilizando o princípio da simetria com o centro, requeremos, com base no art. 64, § l9 da ^
CF/88 e, nos termos regimentais, tramitação em regime de urgência para o presente Projeto de Lei
Complementar. A presente solicitação de urgência se justifica pela importância da matéria tratada na
referida proposição, uma vez que o Município precisa realizar concurso público para o provimento das <
vagas existentes no Magistério, com o fim de suprir as demandas no serviço público de ensino.
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Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico sub examen tem o total de 4 (quatro) artigos.
oe
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Finalmente, ao submeter o projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara, esclarecemos
que a presente Proposta, apresenta como anexo o estudo do impacto orçamentário-financeiro,
conforme exige a Lei Complementar ns 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) em seu art. 17, com §
implementação dos cargos a partir de is de janeiro de 2019. Assim, estamos certos de que os Senhores ^
Vereadores saberão reconhecer que o presente Projeto de Lei Complementar, nos termos do art. 34 da
Lei Orgânica do Município, ou no teor do art. 64, § l? da CF/88, conforme for o entendimento que
prevalecer, merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de apreço.

Floresta do Araguaia/PA, ÍQ deQikilQúnàQ 2018
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N*0&J. DE ^jO DE Q<ft3&!LO DE 2018

Dispõe sobre a criação de cargos efetivos na carreira dos Profissionais do
Magistério Público da Educação Básica do Município de Floresta do Araguaia,
regulado pela Lei Complementar n? 039, de 23 de dezembro de 2013 e dá outras
providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições
legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL
aprovou e eu promulgo e sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 12. Ficam criados na Classe A, do Nível l, da Área de Atuação 2 na carreira dos Profissionais
do Magistério Público da Educação Básica do Município de Floresta do Araguaia, regulado pela Lei
Complementar n$ 039, de 23 de dezembro de 2013, 29 (vinte e nove) cargos efetivos de Professor, com
atribuições e pré-requisitos para provimento definidos no Anexo l da Lei Complementar n^ 039, de 23
de dezembro de 2013 e vencimento básico no valor de R$ 1.856,85 (mil oitocentos e cinquenta e seis
reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a uma jornada de trabalho de 25 horas semanais,
sendo 20 horas-aula e 05 horas-atividade (125 horas mensais).

Art. 25. o ingresso nos cargos a que se refere esta Lei far-se-á na Classe inicial da carreira,
mediante concurso público de provas e títulos.

Art. 32. As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações
orçamentarias consignadas no orçamento vigente, suplementadas, se necessário, nos termos da o
legislação em vigor.
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Art. 42. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

<
Q.

Floresta do Araguaia, Ĵ > de Qtft<)Q2& de 2018
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