
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

lElMUNICfPAl tfG·1.595I2017

"Autoriza acontratação Emargencia1
de- .01 (um) Professor ClilSSe A nível
Il.~

CARlOS AtBik'O SEGABlNAZZf MARTiNt., PtefEoo Municipal' de· Outra
Francisca, no uso das atnbuiçães que lhe confere a lei Orgânica do Município, FAZ SABER que

a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte:

Arf. 1° - Rca o Poder Executivo MUffictp3Í autorizado a contratar Di {ilm}

professor Classe A nível 11 com fundamento no artigo 38 da Lei Municipal nO 1.533J2016 e artigo

37 inciso IX da Constituição Federal pelo prazo pelo prazo de até (6) meses, podendo ser

prorroqado pelo mesmo período, para desempenharem as funções na Escola Municipal de
Ensino Fundamental Tiradentes, Escola Municipal de EducaçãO' tnfantíf Dente de leite e AnmiQ

L. Barchet.

Art. ~ ~ O vencimento será de R$ 1.521,00 (Hum rml quinhentos e vinte e um

reais) para a função de professor, classe A nível I!.

Parágrafo Único .,...o vencimento será reajustado nos mesmos índices do

reajuste dos demais servidores públicos municipais.

Arl JO - A contratação prevista no art 1° sem realizada peta legislação

municipal vigente, sendo o seu contrato de natureza adminisírativa com carga hDrária de 25

horas para a função de professor, ficando assegurados os direitos previstos no artigo 38 da Lei

Municipal 1.533/2016 - Plano de Carreira do Magistério.

Parngrnfo Único; Q eonnaío temporáno de profe~~r tem sua vigência de

acordo com o ano letivo.
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Art. 4° ~ As despesas decorrentes da contraiação para os refetidos cargos

correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamenío de 2017 da Secretaria Mtmicfpal da

Educação.

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

CARLOS AlBIN

,aos 13 dias do mêsGabinete do Prefeito Municipal de Dona Fr-ançis
de Março de 2017.

IMARTlNI

Registre-se e Publique5se.
Em 13 de Março de 2617.

ngp.f~,.,I; Ke man
Secretária Municipal de Administração e Plar.ei"amento
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