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DECRETO Nº. 1198, DE 26 DE JANEIRO DE 2009. 

 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO PRECÁRIA DE SERVIDORES 

DA EDUCAÇÃO QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O Prefeito Municipal de Cabeceira Grande (MG), no uso das atribuições que lhe são conferidas 

pela Lei Orgânica do Município, Art. 77, II, XII, e XIII, e 78,  com fulcro na Lei Municipal nº 

002, de 20.01.1997; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a oferta de profissionais da educação, 

ocasionada pela redução do ciclo de idade dos alunos, que passou de 06 (seis) anos para 05 

(cinco) anos de idade;  

 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a oferta de profissionais da educação, 

ocasionada pela ampliação do ensino básico de 08 (oito) para 09 (nove) anos de ensino; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a oferta de profissionais da educação, 

para atender as propostas da educação de salas de aulas com menos que 30 (trinta) alunos e na 

pré-escola, 1º, 2º e 3º ano do ensino básico, salas de aulas com o máximo de 20 (vinte) alunos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a oferta de profissionais da educação, 

ocasionada pela inclusão social, que nos obriga ao recebimento e desenvolvimento de atividades 

aos alunos com deficiências físicas e mentais; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de aumentar a oferta de profissionais da educação, 

ocasionada pela criação no Município de 02 (dois) Centros de Educação Infantil, sendo um na 

cidade de Cabeceira Grande e outro no Distrito de Palmital, necessitando de mais professores PI, 

serventes escolares, etc; 

 

CONSIDERANDO que a formulação de projeto de lei, assim mais a tramitação e até 

aprovação final na Câmara Municipal criando os cargos dos profissionais necessários é matéria 

que demanda tempo superior ao necessário para o início do ano letivo e regular andamento do 

calendário escolar, com o que ficará prejudicada toda a educação do Município, caracterizando a 

situação como precária e emergencial; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica autorizada a contratação temporária a título precário, de 07 (sete) 

professores PI, 11 (onze) professores PII, 04 (quatro) serventes escolares e 05 (cinco) monitores 

de creche, com os mesmos requisitos, funções, atribuições, carga horária e vencimentos 

constantes do Plano de Cargos e Salários atual do Município.   
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 Parágrafo único – As contratações deverão ser precedidas de processo seletivo, nos 

moldes da Lei Municipal 263/2007, do Decreto 949/2006, e do TAC referente ao Inquérito Civil 

002/2005. 

  

Art. 2º - Proceda o setor competente da Prefeitura ao estudo pormenorizado das 

necessidades do Município e formule Projeto de Lei criando os cargos entendidos necessários, 

no prazo máximo de 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto. 

 

Art.3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cabeceira Grande (MG), 26 de Janeiro de 2009. 

 

 

ANTÔNIO NAZARÉ SANTANA MELO 

Prefeito Municipal 

 

 


