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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente, usuArio
ester

DATA
13/04/2021

PROTOCOLO
784/2021

Tem a presente por finalidade encaminhar a Vossa 
Excelencia, para a apreciagao dessa Egregia Camara, o incluso Projeto de Lei 
Complementar, cujo teor dispoe sobre: “ACRESCENTA O INCISO IV, AO 
PARAGRAFO UNICO DO ART. 12 DA LEI COMPLEMENTAR N° 067, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2005, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS,f

Considerando a importancia de alterar a forma de acesso 
dos profissionais do Magisterio da Rede Municipal de Ensino de Cajamar as 
Fungoes Atividades de Assistente de Diregao, Assessor Pedagogico, 
Assistente Pedagogico e Supervisor de Ensino, estabelecendo criterios claros 
e objetivos para o Processo de Selegao foram efetivadas adequagoes em 
dispositivos da Lei Complementar n° 067 de 02 de dezembro de 2005, que trata 
do Estatuto do Magisterio, por meio da Lei Complementar n° 193, de 10 de 
dezembro de 2020.

Entretanto, em que pese os trabalhos desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal de Educagao, esta, em virtude das medidas de 
enfrentamento a pandemia do novo Coronavirus, que no decorrer dos meses se 
tornou cada vez mais catastrofica com crescente numero de vitimas fatais e de 
contaminados, se viu impedida de realizar o Processo Seletivo para as Fungoes 
Atividades supracitadas, razao pela qual buscou uma forma legal de manter nas 
fungoes os atuais servidores designados em carater excepcional, para o bom 
andamento dos servigos educacionais.

Assim, apresentamos o Projeto de Lei Complementar em 
anexo, onde e proposto a inclusao do inciso IV ao paragrafo unico do art. 12 da 
Lei Complementar n° 067/05 que possibilitara ao Executivo Municipal, manter pelo 
periodo pandemico, os atuais servidores designados, ate que se possa realizar 
com seguranga, o novo Processo Seletivo.

Por fim, cumpre informar que nos termos das informagoes 
tecnicas prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, nao se trata de nova 
ou aumento de despesa, dispensando-se a apresentagao de “Relatorio de 
Estimativa de Impacto Orgamentario Financeiro”.

Como se pode verificar, trata-se de materia de suma 
importancia, razao pela qual solicitamos aos nobres Vereadores que deliberem 
sobre o projeto em tela nos termos da Lei Organica do Municipio.
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Na certeza de podermos contar com a costumeira atengao 
desse Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterando, no ensejo, a Vossa 
Excelencia e Nobres Pares, nossos protestos de elevada estima e distinta 
considera$ao.

Atenciosamente.

DANILOBAR MACHADO
efeito Municipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.
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; - DE 13 DE ABRIL DE 2021PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 03
“ACRESCENTA 0 INCISO IV, AO 
PARAGRAFO UNICO DO ART. 12 DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 067, DE 02 DE 
DEZEMBRO DE 2005, E DA OUTRAS 
PRO VIDEN Cl A S ”

Fica acrescido o inciso IV, ao paragrafo unico, do art. 12 da Lei 
Complementar n° 067 de 02 de dezembro de 2005, com a seguinte redagao:

Art. 1°

“Art. 12.

Paragrafo unico.

IV - A designagao de que trata o inciso II deste paragrafo unico, 
exercida em periodo de calamidade publica, sera realizada 
por Portaria especifica e perdurara durante o referido 
contingenciamento. ” (AC)

Esta Lei Complementar entra/em vigor na data de suaArt. 2°
publica gao.

13 de abrilde 2021.Prefeitura do Munidpio de Caj;

CHADODANILO BARB.CT //
efeitp/Municipal



CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Inciui'do no expedtente da $ess3o Ordin^rla 
Realtzada em ^*2/ /20^ ^
Despacho: ^5v> -AS. (S^ox'clS)

7
SauloAtrd igues

TOehte


