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PROJETO DE LEI Nº 002-01/2021 
  

Autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
situação de emergência e excepcional interesse 
público, em caráter temporário, na forma do art. 
37, inciso IX, da Constituição Federal, 
profissionais para atuação na Rede Municipal 
de Ensino. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a contratar, em situação de emergência e 

excepcional interesse público, em caráter temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período, o seguinte profissional, para atuação nas Escolas da Rede Municipal de Ensino: 
I. 01 (um) Professor de Libras para cumprir 24 (vinte e quatro) horas semanais. 

 
Parágrafo único. As atribuições e requisitos para o provimento do cargo de Intérprete 

de Libras constam no Anexo I. 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º será efetivada através de Contrato 
Administrativo por tempo determinado. 

 
Parágrafo único. O contrato firmado entre as partes poderá ser rescindido antes do 

término previsto, no caso de extinção dos motivos que geraram a contratação emergencial 
autorizada pela presente Lei. 

 
Art. 3º A remuneração paga pela contratação dos serviços de que trata o art. 1º, 

obedecerá à tabela de vencimentos correspondente ao Padrão do Quadro de Pessoal Efetivo, 
para cumprimento integral da carga horária prevista nos incisos do art. 1°. 

 
Parágrafo único. No caso de cumprimento de jornada inferior à contratada, a 

remuneração será paga proporcional carga horária executada. 
 

Art. 4º Será concedido ao contratado, vale-alimentação nos termos concedidos aos 
Servidores Públicos Municipais de Estrela conforme Lei Municipal nº 4.034/2005 e suas 
alterações, correspondente ao número de dias trabalhado. 

    
Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações específicas 

da Secretaria de Educação 

 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de janeiro de 2021. 
 

 Elmar André Schneider 
     Prefeito de Estrela 
Roberto Arenhart 

    Secretário de Administração 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 14 de janeiro de 2021. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 002-01/2021 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 002-01/2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, em 
situação de emergência e excepcional interesse público, em caráter temporário, na 
forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, profissional para atuação na Rede 
Municipal de Ensino de 01 (um) Professor de Libras. 

Esta contratação emergencial se faz necessária para 
realizar o acompanhamento de um aluno que atualmente estuda na rede municipal de 
ensino, para que este profissional possa auxiliar esta criança no ensino da Língua 
Brasileira de Sinais, facilitando a comunicação com a escola e família. 

A contratação terá validade de 12 meses, podendo ser 
prorrogado por igual período. Estamos solicitando a lei com esta validade, para que 
possamos permanecer com o(a) mesmo(a) profissional contratado(a) durante um 
prazo maior, pois consideramos de extrema importância o estabelecimento de um 
vínculo entre o profissional e a criança.  

Desta forma, em vista da relevância deste Projeto, 
aguarda-se análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 
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ANEXO I 
 
 
CARGO: PROFESSOR DE LIBRAS   

 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 24 horas semanais 

 

FORMAÇÃO NECESSÁRIA: - Licenciatura Plena em Letras Libras; ou Magistério e 

Licenciatura e Pós-Graduação em Docência de LIBRAS; ou Licenciatura em 

Pedagogia e Pós-Graduação em Docência de LIBRAS. 

 

Síntese de Deveres: Atividades envolvendo o ensino da língua brasileira de sinais 

para crianças e alunos surdos e/ou ouvintes, profissionais da educação, utilizando 

metodologia de ensino de primeira e segunda língua (Libras/Português/Libras), 

visando contribuir para o processo de aquisição de linguagem, auxiliando também na 

elaboração conceitual e na aprendizagem escolar. 

 

 Atribuições: Auxiliar os professores de Atendimento Educacional Especializado - 

AEE nas unidades escolares quando houver dúvidas no processo de aquisição de 

segunda língua. Realizar atendimento educacional especializado de Libras (aquisição 

da língua de sinais) e em Libras (aquisição de conceitos). Ensinar a Língua de Sinais 

para crianças e alunos surdos e/ou ouvintes nas unidades escolares municipais. 

Participar de reuniões pedagógicas, juntamente com o grupo de professores ouvintes 

que trabalham com alunos surdos, ajudando a planejar estratégias para facilitar o 

aprendizado dos alunos surdos. Ministrar cursos de LIBRAS – Língua Brasileira de 

Sinais, em diversos níveis a fim de atender as necessidades de comunicação da 

comunidade escolar ouvinte que convive com os surdos, professores, funcionários, 

alunos e familiares, além de seminários e palestras, fóruns, debates, reuniões e 

demais eventos de caráter educacional. Participar de projetos pedagógicos que 

possam ampliar o conhecimento de alunos surdos, permitindo uma maior integração 

com a comunidade ouvinte. Participar da discussão de um currículo amplo adequado à 

educação de surdos, relacionando-o com o currículo ouvinte. Executar outras tarefas 

correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou conforme 

demanda. 

 

 

 

 

 


