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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a contratação de professores 

temporários. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que em abril de 2015, foi publicada a Lei 

Complementar nº 361, que trata do regime de contratação de funcionários temporários na 

Prefeitura Municipal de Taubaté; 

 

Considerando que existem dispositivos que resguardam a 

administração no que tange a contratação do mesmo funcionário temporário por muito tempo; 

 

Considerando que os professores temporários enquadravam-se 

nesta Lei Complementar e a Secretaria de Educação estava tendo dificuldades para cumprir a 

legislação e contratar professores substitutos/ temporários; 

 

Considerando que em 26 de abril de 2018, foi publicado no 

Diário Oficial o Decreto nº 14.264, que altera a Lei Complementar nº 361/2015 no que diz 

respeito a contratações dos professores pela Secretaria de Educação.  

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- O Decreto refere-se ao Procedimento Administrativo nº 

21.005/2018. Qual é este procedimento? Solicita-se que seja encaminhado a cópia deste 

procedimento. 

II – Como está sendo feita a contratação de professores 

temporários para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, uma vez que o decreto 

14264/2018 impede a aplicação do inciso III da Lei Complementar 361/2015? Atualmente, 

quantos professores temporários e substitutos estão atuando na SEED? 

III – Será apresentado um novo projeto de lei para corrigir 

as deficiências da Lei Complementar nº 361/2015?   

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 07 de Maio de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


