
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA

LEI MUNICIPAL N° 1.58112017

"Autoriza a contratação Emergen.cial de 20
(vinte)ProtessDres CJasse.AnífleH~n

CARLOS At.StNO SEGABlNAZZI: MART:l~-M:r Prefeito Murucip:aí de DOfla
Francisca, no uso das atribuições que· lhe confere a lej Orgânica do; Município, fAZ SABER que
a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e prorma!g,o a seguillte lei:

Art. 1° - Fica o Poder Exectrtfvo Municipal autorizado a contratar 2fr {vIme}
professores Classe A nível I com fundamento no artigo 38 da lei Mmticipat nO 1.53312016 e
artigo 37 inciso IX da Constituição Federal pelo prazo pelo prazo de até {õ} rneses, podendo ser
prorrogado pelo mesmo período, para desempenharem as funções na Escola MunIcipal de
Ensino Fundamental Tiradentes, Escola Municipal de Educação infaníii Dente de leitee Antomo
l. Barchet.

Afi.2? - O vencimento será de R$ 1.360,00 (Hum mil trezentos e sessenta .reais
e nove centavos) para a função dé professor, classe A nivet I.

Parágrafo Único - o venciroento será reajustado fIOS fr~fHOS índices do:
reajuste dos demais servidores púbficos municipais.

M. 3° • A cootratação prevista no aft. til será realizada pela fegísfação
municipal vigente, sendo o seu contrato de natureza administrativa com carga horãria de 25
horas para a função de professor, ficando assegurados os direitos previstos no artigo 38 da tei
Municipal 1.533/2016 - Plano de Carreira do Magistério..

Paragrafo Único: O contrato temporário de professor terá sua vigência de
acordo com o ano letivo.

Art. 4° s As despesas der-.Á1rreníes da,oJn1fataçau para os refeOOns cargos
correrão por conta de dotações orçamentárias do ofçamento de 2011' da Secretaria MunicipaL 00
Educação.

Art. 5° • Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Mumeipai de Dooa Franc'
de Janeiro de 2017.

RS, aos 25 dias -do mês

CARlOS .AlBIN 'GABiNAZZIMARTINl
Prefeito liIlu}iqpal

-c ••.. ,.

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

~
Secretária Municipal de Administração e Planejamento

Carlos A/bino Segabinazzi Martini
Prefeito Municipal

RUA DO COMÉRCIO, 619 - CEP 97280-000 - FONE/FAX (55) 3268-1133/3268-1180/3268-1578 - DONA FRANCISCA - RS
E-MAIL: donafrancisca.prefeitura@via-rs.net


