
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANA

CNPJ

76^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI N" 237/2022

Data: 12/07/2022

SÚMULA: Dá nova redação ao inciso Ilido art. 4", da Lei
Municipal n° 709/11 e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte,

LEI:

Art. 1° - O inciso III do art. 4°, da Lei Municipal n° 709/11, passa a vigorar

com a seguinte redação:

" /// - Três meses, PODENDO SER prorrogáveis por igual período até 03
vezes, nos demais casos do artigo 2°, desta lei",

Art. 2"*. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

r\

Cornéiio Procópio, 12 de julho de 2022.

ClaudíO(TronibÍDÍ Bernardo

Procurador Geral do Município

Av. Minas Gerais, 301. Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

CNPJ N® 76.331.941/0001-70

Site; http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br
Facebook: @prefeituracornelioprocoplo



PREFEITURA DO MUNICfPiO DE CDRNÉLIO PROCÓPiO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ

76^1M1i0001-70

PROJETO DE LEI N" 237/2022

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Como é sabido, a Lei n° 709/11, em seu artigo 4°, inciso III, traz em seu texto
que a duração poderá ser de "seis meses, prorrogáveis por igual período, nos demais casos do artigo
2®, desta iei'\ desta fonna, a Secretaria de Educação do Município verificou que este prazo se
encontra muito longo para uma contratação temporária.

Na exposição de motivos ao pertinente projeto de lei, a Secretaria de
Educação justificou que: "Acreditamos que o contrato renovado a cada três meses trará mais
responsabilidade para o contratado e melhorará a qualidade do serviço prestado ao órgão público

Contudo, muito embora o "o Edital estabeleça normas aos candidatos que
se inscrevem", por saberem que existe a duração de seis meses, acabam deixando de lado o exercício

de suas funções.

Dessa forma, para amenizar os custos das despesas, ora inteiramente
suportados pelo Município, torna-se necessária a alteração do referido inciso, de modo a preservar o
patrimônio público sem o acréscimo de despesas para o erário.

Assim, cont

presente projeto em regime de urg

p apoio de Vossas Excelências para aprovação do

Cornclio Procópio, 12 de julho de 2022.

Av. Minas Gerais, 301. Cornéiio Procópio - PR, 86300-000
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^ PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIOp SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
^  Avenida Alberto CarazzaI 1614

Ofício n° 103/2022 Cornéiío Procópio, 07 de junho de 2022.

Prezado Senhor,

Tem este a finalidade de solicitar de Vossa Senhoria a alteração no Inciso

ÍH. do artigo 4° da Lei n° 709/11:

III - "Seis meses, prorrogáveis por Igual período, nos demais casos do artigo

2°, desta lei";

Sugerimos a alteração da seguinte forma;

III - "Três meses, PODENDO SER prorrogáveis por igual período até 3 vezes,

nos demais casos do artigo 2, desta lei";

Percebemos durante estes anos que 6 (seis) meses é um prazo multo longo

para ficar com uma pessoa contratada temporariamente que não tem compromisso

com a Administração Pública. Após assinar o contrato de trabalho, algumas pessoas

se acomodam, pensam que devemos atender a necessidades particulares delas e

não elas da prefeitura.

As infrações disciplinares deste pessoal contratado devem ser mediante

sindicância, que duraria aproximadamente 2 meses. Considerando que antes de

serem encaminhados para a Sindicância este pessoal já causou transtorno ao local

de trabalho, então seria viável diminuir o tempo de contrato de trabalho.

O Editai estabelece as normas aos candidatos que se inscrevem, mas

alguns tentam burlar a Lei, se declaram aptos ao fazer a inscrição, em plena saúde

física e mental para substituir o servidor de carreira que se ausentou conforme

legalidades Instituídas no estatuto do servidor público municipal, porém quando vão

Telefone: (43)3904-1090 e-mall: educacaocp@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Avenida Alberto Carazzai 1614

exercer suas funções começam apresentar vários atestados médicos, faltas

injustificadas, atrasos e outros problemas que prejudicam o andamento do setor.

Acreditamos que o contrato renovado a cada três meses trará mais

responsabilidade para o contratado e melhorará a qualidade do serviço prestado ao

órgão público.

Com exceção a Licença Maternidade que dura seis meses, podemos

considerar que a maioria das licenças estabelecidas no estatuto duram em média

três meses. Então, gostaríamos que os contratos fossem renovados a cada 3

meses, conforme a real necessidade de cada setor e o desempenho do funcionário.

Ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Elaine Rodrigues Firmino
Secretária Municipal/cia Educação

Decreto n° 878/22

limo. Sr.

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral

Telefone: (43)3904-1090 e-mail: educacaocp@gmaiI.com



PREFEITURA DO fflllNICiPiO DE CORNÉLIO PRÕCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. 76.331.941/0001-70

LEI N" 709/11

DATA: 12/09/n

SÚMLL.A: Altera a l.ei Municipal n" 665/1 1, nas
disposições qae especifica e dá outras providências

AiVIIN JOSÉ HANNOUCHE, Preteilo do Município de Comélio
Procópio Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são çílpferidas por lei.

FAZ SABER
SANÇÃO

mciuno nest» dalu a Li;i n''709/] I

C. Rrocópio, 12 de setembro de 2011

Prcreito

a todos que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a scuuinie:

Art. 1"- Ficam suprimidos os incisos Vil e VIU. do art. 2°. da Lei
Municipal n° 665/1 1, e renumerados os subseqüentes da seguinte forma: os incisos IX, X. XI
passam ser, respectivamente, VII. VIU e IX:

com seguinte redação:
Art. 2"- O § r. do art. 3°. da Lei .Municipal 665/1 1. pa.ssa a vigorar

"§ I"- A contrafação para atender as necessidades constantes dos
incisos I a IV, VII e VIII, do art. 2", desta lei prescindirá de processo
seletivo

Art. 3"- Fica suprimido o § 2A do an. y, da Lei Municipal n*" 665/11 e
renumerado o subseqüente, da seguinte forma: o § 3" passa ser § 2°:

Art. 4"- Os incisos II e III. do art. 4", da Lei Municipal n" 665/11.
passam a vigorar com a seguinte redação:
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ESTADO DO PARANÁ
C.N.PJ. 76.331.941/0001-70

Municipal n" 665/1 1;

Três meses, prorrogáveis por igual período, nos casos dos incisos Vil e
''^7//, do artigo 2", desta iei, desde que comprovada a manutenção da
situação que originou a contratação;

7// - Seis meses, prorrogáveis por iguai período, nos demais casos do artigo
2°, desta lei";

Art. 5"- Ficam SLiprimidos os incisos IV. V e VI, do art. 4°, da Lei

Art» 6"- O § 2", do art. T, da Lei Municipal n° 665/11, passa a vigorar
com a seguinte redação:

2"- Não se aplica o disposto neste artigo, para as contratações
fn lera das nos incisos I, II e IX, do artigo 2", desta lei"

Art« 7" - Esta lei entrará cm vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Gabínetado Prefeito, 12 de setembro de 2011.

Cláudio Bernardo

\ Procuraçipr Gej^f do Município

n ̂ se Hannouche

1'eieiio

/\\ t>ROMULGACAO

Proniiíico iicsia data a Lei n"7l)9/l I
C. ProcOTíio. 12 de .setembro dc 201

efeito
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