
EXPOSIÇÃO  DE  MOTIVOS  E  JUSTIFICATIVAS  Nº  151/2014  SUBSTITUTIVO  AO
PROJETO DE LEI Nº 51/2014, QUE ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 075/2001 QUE DIS-
PÕE SOBRE O ESTATUTO E INSTITUI O PLANO DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO
DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Sr.Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, 

Sra. Vereadora e 

Srs. Vereadores,

Trata-se de Projeto de Lei Substitutivo ao Projeto de Lei nº 51/2014, que tem

objetivo de  reformular do número de vagas da estrutura organizacional do quadro de pessoal

do magistério público de Itapoá, visando atender a alta demanda destes profissionais no Muni-

cípio.

Estamos encaminhando o referido Projeto de Lei Substitutivo pelo fato de o

Projeto de Lei 51/2014 ter sido encaminhado com erro de digitação no nº da lei a ser alterada,

pois o correto é Lei Municipal nº 075/2001, bem como, serão necessárias novas alterações na

mesma lei, conforme abaixo:

1) Permanece a ampliação de 150 (cento e cinqüenta) vagas ao total para o

cargo de professor, do quadro efetivo municipal,  passando de 200 para 350

profissionais, bem como o quadro de vagas do cargo de professor em extinção,

que atualmente contempla 09 (nove) vagas, será reduzido  para 03 (três), visto

ser este o número atual de servidores ocupantes deste cargo.

2) Será necessária a ampliação de duas vagas, (de 13 passando para 15)

para o cargo de Administrador Escolar, e duas para o cargo de Supervisor Es-

colar (também passando de 13 para 15). Ressaltamos que as vagas de adminis-

tradores escolares serão para suprir demanda na sede da Secretaria Municipal

de Educação, e que as vagas de Orientadores escolares serão para suprir de-

manda das escolas, pois várias delas ultrapassaram o número de 400 alunos

matriculados.

1/2



3) Serão alterados os requisitos e formação mínima para ingresso nos car-

gos de administrador e supervisor escolar e orientador educacional, visto que

atualmente a lei municipal difere da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional nº 9394/96, que estabelece em seu art. 64º que a formação pode

ser também obtida por meio de especialização na área em que se pretende con-

cursar.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são as razões

que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa

honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado.

Dessa forma, solicitamos dos Nobres Vereadores a aprovação do presente Pro-

jeto de Lei.

   

Itapoá (SC), 20 de outubro de 2014.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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