
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE DONA FRANCISCA
Aperfeiçoando para fazer sempre o melhor.

LEI MUNíCIPAL .~ 1.62212017

~EAutóriza!camrataçió Emergencia! de
01 {um} Pmfessor de língua Estt:angeira
e 61 (umJ P:rOle$sor de Artes. 11

CARtOS ALBlNO SEGABlNAZZI IiARTlril, PrefeOO' MooicipaI de Dona Francisca, no
uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica, do,Município, FAZ SABER que ar Gâ:m~l'a
Municipal de Vereadores fl{.lIOVOI1e eu sanciono e pmrrn-1!go fi segtfmte-:

Afl 11> ~ Fica ü Poder Ex€Cutivo Municip'-.aJ:aulüfiz2dü a OOí'lif,aiar {}1 (IJiJf},
professor de Língua Estrangeira e -ü1 (um) Pmfessorde Artes rem fu~ ooarngo 3H da,
Lei Municipal nO 1.53312016 e artígo 37 inciso IX da COnstitUIção Federafpeto prazo pelo prazo
de até (6) meses, podendo ser prorrogado ,paro mesmo período, P.3ffi rlesemparm~ as
funções na Escola Municipal de Ensino Fundamental Tiradentes, Escola Munidpal de Educação
lnfantíl Dente de Leite e Antonvj L 8afT,fieL

Art 'r ••O vencinlênto será de R$ 1.468,90 (:I1umfim Quatrocentos esessentae
oito reais e nmrentacentavQS ) para a função de professor.

Parágrafo único- o vefic-lrnenro será reaiustado nos mesmos índIces 00-
reajuste dos demais servidores públicos municlpaís.

Ali. 3°· A coníratação pl'avLsta no aR r1 sará rooizada Lif'Ja ~tação
municipal vígente, sendo o seu contrato de natureza adminisírativa com carga horária de 25
horas para a função de professor, ficando assegurados os difooos previstns 00 artigo 38 da lei
Municipal 1.533120 16 - Plano de Carreira do Magísreno.

Paragrafo Úmco; O rontrato temporário de prof~.sSffl' terá sua vigêocia de
acordo com o ano letivo.

Art.4° • As despesas da."Ofremes da cootrata"'~ para os ,r:e:feridos cargos
correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento de 2irt7 da Sec.retaria lVít1!tlcipat da
Educação.

Art 5° - Esta lei entrará em vigor na data de 8MB pub!i

Gabinete do Prefeito Municipal de Dona Franciscal RS,
de 2017.

4 ,ias do mês de JunhO'
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