
.@
#[á á1i

\€f\+@9Z

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Poder Executivo MuÍricipal de Saldanha Marinho.

Lei Municipal n' 2.3íl3l2l

Dispõe sobre a ConÍrdkrÇão Emerge cidl .Je

trdÍorista(a), por prazo deÍerminado, e dá

outras proyidências.

João Élcio da Fonseca, Prefeito Municipal de Saldanha Marinho, Estado do Rio Crande do

Sul, no uso de suas atribuições legais. l'AZ SABER que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e ele

sanciuna e promulga a.cguintc lci:

Att. l'. F'ica o Mlnicípio de Saldanha Marinho-RS autorizado a contratar emergencialmcnte

0l (um) fratoristâ.

§ l': A carga horária do contratado (a) será de 40 (quarenta) horas senranais. e a

lemuneração mensal será de RS 1.654,44 (hum mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatto

centavos) de vencimento básico, R$ llil.32 (cento e trinta c um reais e trinta e dois centavos) de

insalubridade grau nrédio, mais o vale-alirnentação.

§ 2o: Ocorrendo reajuste salarial do quadro <ie servidores do Município, esse será extensivo

âos contrâtadôs, na mesma data e índice.

§ 3": A conÍratação é de caráter administrativo" não gerando vínculo. não possuindo direito

as férias proporcionais e décinro terceiro salário. Todavia, terá direito a perceber hora extrarxdinária e

adicional notumo, desde que. a atividade erija, dentro do estabelecido na legislação correspondente-

§ 4:'O conlratado Íros termos dessa lei, obrigatoriãÍnente, será segurado do Regíme Geral da

Previdência Social.

Art. 2'. A contratação será pelo período de seis meses, podendo ser prorrogada por iguais

períodos de acordo com o inleresse e necessidacle do município.

§ 1": Tal contmtação será plecedida de seleção pública.

Art 1". Se a prorrogação ullrapassar o período de doze meses, o contratado terá direito a

férias e décimo terceiro sâlário.

Art 4". No inÍeressc da admirristração, o contrâto poderá ser rescindido a qualquer tempo

com aviso próvio de 30 (trinta) dias, ou também podeú seí indenizâdo.
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Art 5'. A despesa decorrente dessa lei sera suportâda por dotação própria e espocífica.

Art. 6o. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Saldanha Marinho, RS, 25 de Março de 2021.

Registre-se e Publique-se
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