
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando pam fazer sempre o melhor.

LEI MUNICIPAL N° 1.621/2017

"Autoriza li co-.•.•rtrataçin Eroorgencial da
91 (um) Professor Classa A nível U."

CARLOS A.LBlNO SEGAB1NAZZi MARTINI, Prefeito Mtl~jci9HI!de· Dona Francisca,oo
uso das atribuições que the confere a lei Orgânica do Municipio, FAZ SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo fi seguinte:

M. 1° • Fica o Poder Executivo MuntcípaJautorizado a comra~ar 01 {um} professor
Classe A nível "com fundamento no artigo 3B da lei l'fl.unicipaf nO! 1.533120:16 e artigo 37 inciso
rxda Constituição Federal peta prazo peio prazo de até (5) meses, podendo serproullUado peTo
mesmo período, para desempenharem as funções na Eseoía Municipal de Ensino Fundamental,
Tiradentes, Escola .Municipal de .Educação lnfan!:U Dente de teíte e Ant~~!oL .Barchet.

Art. 2° ~O vencimento será de R$ 1.521,00 {Hum mil quinoollIDs evinl'e e 'Umreais} para
a função de crotessor, classe A nlvel H.

Parágrafo Único - o vencimento sarã reaftJStado nos rn:esmos índices di}: rBaiuste Eles,
demais servidores públicos municipais.

M go - A eonhàiação prevista 00 M. .~ será fêâtirada petâ fegi.stação illtlrtidpar
vigente, sendo o seu contrato de natureza administrativa com .cafga horária. de 25 ooras para a
função de professor, ficando assegurados os direitos previstos no artigo 38 da LeI: Municipal
1.533/2016 - Piano de Carreira do Maglstéoo.

Paragrafo Único: O contrato temporário de professor terá sua vigência de acordo com o
anoleb\.'o.

Art. 4° - As despesas decorrentes da oontratação para os referidos Câl'gOS clJifefão por
conta de dotações Ol'Çarnentárias do orçam:rmto de 2017 da Secretada t~n~ da Educação.

Art. ~ ~Esta Lei entrará em vignr na data de sua publ~ção

Gabti".eie do Prefeito r~icipaJ de Dona FmrlC~
de 2017.
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