
Estado do Rio Grande do Sul

MUNICíPIO DE DONA FRANCISCA

lElMUNICIPAl NP1.58&/2017

"Autoraa a con.trafação temporária de
quatro fllonitof'es delilienoTeS.n

CARtOS AlBINO SEGABlNAZZl MARTIM, PrefeitÜ' w1'ttntci41aj:d:a Outra
Francisca, no uso das atribuições que lhe confere a lei Orgânica do Ml!IDicípiu, fAZ SABER que
a Câmara Municipal de Vereadoresaprovou e eu sanceno e'pfomU!~Oa seguinte lei:

An. 1° - Fica o Poder Executivo Municipaf autorizado a contratar quatro moníiores de
menores, com fundamento no .artigo 195 da Lei l\1unicipa! ·no 1.48812t)15e amgo 37 inciso: fX da

r",\ Constituição Federal, pelo prazo de até um (1) ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo perioda, para
desempenhar a função nas Escolas Münicipais, Crec.he e ônibus escolares.

Art 20 - O vsncimento do cargo será de R$ 932,35 (NOV8CsOroS ê Toma e Dois Reais ,e
Trinta e Cinco Centavos) para a carga horária de 40 horas semanais.

Parágrafo únIco - o vencimento será reajustado, na mesma fJfopor,çãrJ00 reaj'us1e dQs
servidores públicos murucipais.

An. 3° - A contratação prevista no art 1° será realizada pela legislação municIpal
vigente, sendo o seu contrato de natureza administrativa, e terá carga horária de 40: horas semanais,
ficando assegurados os direitos previstos no artigo 198 da. lei MUnicipa11.48812fi15.

Paragrafo Único; o contrato temporãrio de monitor de meoores terà sua
vigência de acordo com o ano letivo.

M. 4° - As despesas decorrentes da contratação correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias do orçamento de 20-1'5.

A.rt 5° - Esta Lei ·entrará em vigor na daia de suap.l:1blitação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Dona.Franciscal RS, aos 25 dias, 00 mês
de Janeiro de 2017.

CARLOSAlB'lNO lNAZZIMARTlM
Prefeit . upicipal

Registre-se e Publique-se. ,~",~, •
Em 25 de Janeiro de 2017.
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