
ES'|ADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Salclanha Marinho

[-ei Municipal n" 2.24212020

Di.spõe .sohre a contratação emergencial de

ntotori.\las. por prazo delerntinado, e dá
( ) t t I t'(t.\ 1tt't ^' 

i dc nc i a.s.

Volmar Telles do Amaral. PreÍbito Municipal de Saldanha Marinho,
Estado do Rio Grande do Sul. no Llso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a

Câmara Municipal de Vereadores aprovou c e.le sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. lo. Fica o Município de Saldanha Marinho - RS autorizado a contratar
emergencialmente 05 (cinco) motoristas. 

-

§ l'. A carga horária do contratado serri de quarenta e quatro horas semanais e

remuneração mensal de R$ 1.524.15 (uni mil e quinhentos e vinte e quatro reais e
quinze centavos). serrdo R$1.392.83 (urr rnil c trezentos e noventa e dois reais e oitenta
e três centavos) de salário e R$ l3 l^32 (cento e trinta e um reais e trinta e dois centavos)

de insalubridade.

§ 2". A contratação é de caráter adrnirristrativo, não gerando vinculo, nem direito a vale

refeição. Todavia, terá direito a perceber hora extraordinária e adicional noturno, desde

que a atividade assim exigir. clentro do estabelecido na legislação correspondente.

§3'. O contratado nos tenros dessa lei. olrrigatoriarrcnte. será segurado do Regime

Geral da Previdência Social.

§4". Ocorrendo reajuste salarial do quadro de servidores do Município, esse será

extensivo aos contratados. na rnesma data e índice.

Art,2o. As respectivas contratações serão precedidas de seleção pública.

§l'A contratação será pelo período de seis meses, podendo ser prorrogada por iguais
períodos, de acordo com a necessidade do Município.

Art.3". Se a prorrogação da contratação ultrapassar o período de doze meses, o

contratado terá direito a férias e 13" salário.

Art. 4'. No interesse da Admirristração. o contrato indido a qualquer
tempo com aviso prévio de 30 (trinta) dias. que pod denizado.

Art. 5'. A despesa decorrente dessa lei será e específica.

Art. 6u. Essa lei entra err vigor na data de sua pu
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