
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

LEI MUNICIPAL N° 1.580/2017

"Autoriza a contmtação EmergenciaJ de 11
(OI'JZfJ) Serviços GBrais. »

CARLOS ALB1NO SEGABINAZZlMARTINl, Prefeito Municipal de Dona
Franceca, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânrcâ do Município. fAZ SABER que
a Câl1a!-:d Municipal de VernadoffiS aprovou e eu Sculciôoo e pmmufgo a seguinte lei:

Art. 1° • Fica Q Poder Executivo Municipal autorizado a contratar onze SelViços
Gerais, com fundamento no artigo 195 era lei Municipal ne 1.488/20.15 e artigo 37 inciso rx da
Constituição Federal, pato prazo de atê um (1) ano, podendo ser prf.1ffOgado peb mesmo
período, para desempenharem as funções nas Escolas Municipais.

An. II - O vencimentos da função será de R$ 757;00 {Setecentos e cinquel1ta e
sete reais), acrescido de parcela complementar paraatingif o valor do salárm minllOO vigente.

Parágrafo único - os vencimentos serão reajustados nos mesmos índices do
reajuste dos servidores públicos ffiooicipais.

Art. 3° - As contratações previstas 00 art. 1,0 serão realJzadas· pela legjsl~aO
municipal vigente, sendo o seu contrato de natureza administrativa, e terão carga horária de 40
horas semanais, ficando assegurados os direitos previstos no artigo 198 da Lei Muntcipal
1.488/2015.

Paragrafo Único: O contr~t{l temporário dos serv:iços ·g6tãÍS da educação. tefâ
sua vigência de acordo com o ano letivo.

Afi:. 40 - As despesas decorrentes da contratação para os referidos cargos
correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento de 2017 da Secretaria Munk;ipai de
Educação.

Art. 5° - Esta Lei t;ntrará. effi~igor na data de sua puoli.cação..

Gabinetedo PrefeitoMunicipal de ConaFraiicis RS.aos 25 dlas do mês
de Janeiro de 2017.

CARtOS AtBlHO .)\BrNAlZIMARTlNf
P f·t ''M n' f Ire'E!Io UJçpa

Registre-se e Pubtique-se.
Em 25 de Janeiro de 2017.
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