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LEI MUNICIPAL N'01434, DE 04 DE ABRIL DE 2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
CONTRATAR SERVIDOR POR TEMPO

PARA ATENDER A
NEcEsstDADE TEMPoRARTA DE
DETERMINADO,

ExcEPctoNAL tNTERESSE PUBLtco.

- Fica o Poder Executivo

auiorizado a contratar, em carater tempordrio de
poblico,
nos termos do inciso lX, do artigo 37 da Constituigao
excepcional interesse
Federal, e do artigo 192 da Lei Complementar n'011/2008, de 18 de fevereiro de 2008 Regime Juridico dos Servidores P0blicos lvlunicipais - servidores para as fungoes e os
respectivos afazeres, conforme consta na tabela de contratagao a seguir:

Art,

10

ATIVIDADE/FUN

cAo
Monitor de
Escola

TABELA DE CONTRATAQAO EMERGENCIAL
Prazo do
Carga horaria
Remuneragao
Mensal-R$
Contratacao
1.01s,11
Ab 21t12t2017 40 ho€s sarnanas
01 (um)

Ouantidade

Paragrafo onico - O Monitor de Escola, contratado na forma do Art. 1o, exercera suas
atividades junto a Escola Estadual de Ensino Fundamental Seo Paulo, com vista ao
atendimento de alunos com necessidade especiais.

Att. 2" - A remuneraQeo, a carga horAria, as atribuig6es e condigoes de trabalho e o
regime previdenciario, serao os constantes da LegislaEao Ny'unicipal vigente, que define os
mesmos aspectos para os servidores publicos municipais, que sera parte integrante do
contrato celebrado.

Parigrafo Inico - As atribuig6es do Monitor de Escola, sao as seguintes:
Orientar e auxiliar as criangas ou adolescentes no que se refere a higiene pessoal,
incentivar nas criangas e adolescentes h6bitos de boas-maneiras, de educag60 informal e
de saide, despertar nos escolares o senso de responsabilidade, guiando-os no
cumprimento de seus deveres; atender as criangas ou adolescentes nas suas atividades
extra-classe e quando em recrea9ao, em especial, a criangas portadoras de necessidades
educacionais especiais; observar o comportamento dos alunos nas horas de alimentageo;
zelar pela disciplina nos estabelecimentos de ensino e 6reas adjacentes, assistir a entrada
e a saida dos alunos; encarregar-se de receber, distribuir e recolher diariamente os livros
de chamada e outros pap6is referentes ao movimento escolar em cada classe; prover as
salas de aula do material escolar indispensevel; arrecadar e entregar na Secretaria do
Estabelecimento, livros, cadernos e outros objelos esquecidos pelos alunos, colaborar nos
trabalhos de assistCncia aos escolares em casos de emergCncia, como acidentes ou
mol6slias repentinas; comunicar d autoridade competente os atos relacionados A quebra
da disciplina ou qualquer anormalidade verificada; receber e lransmitir recados: executar
outras tarefas semelhantes ou correlatas ao desenvolvimento do ensino. .
,.

n' 1/l)93/2Ai
CEPS.525.m, FdpFa( (5a)337/18m-E{rd

Salve uma vida: doe sangue. doe 6rEeos e diga nao as drcgas - Let Mtnt.tDai

rclraM(niid-Av

J(rge

i/tiq

1.075,

administracao.saD@dgnet.com.br

1

Estado do Rio Grande do Sul

MUNICiPIO DE SANTO ANTONIO DO PLANALTO
PREFEITURA MUNICIPAL

do seu t6rmino ou em caso de rescisao, os direitos:
| - Previstos no artigo 196 da Lei Complementar n' 011/2008, de 18 de fevereiro de
2008;

ll - A percepgao do vale alimentagao na forma da Lei Municipal

no 1.O70t2O11,

de 12

de abril de 2011.

Art. 40 - As despesas decorrentes da aplicaqao desta Lei correrao a conta da seguinte
dotagao orqamentaria:
Orgao: 04 SECRETARIA IVUNICIPAL EDUCAQAO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: 04 Ensino Fundamental - Recurso FUNDEB
12 Educagao
12361 Ensino Fundamental
12361 00047 Ensino Regular
2.175 -Ens. Fundamental - Rec. FUNDEF
3,1,90,1l,OO,OOOO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL

Art.

50 - Esta

Leientra em vigor na data de sua publicagao.

SANTO ANTONIO DO PLANALTO, EM 04 DE ABRIL DE 2017.

ir-lo crLeento LUz

-,

DE FRErrAs,
Prefeito Municipal.
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