
LEI Nº 256/97 

 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 

EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 

INTERESSE PÚBLICO. 

 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no artigo 55, inciso IV da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrataer pessoal para o 

magistério público Municipal, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, em 

caráter emergencial, pelo prazo de oito meses ou até o término do ano letivo. 

Art. 2º. Os trabalhadores contratados por autorização desta Lei desempenharão suas 

atividades profissionais em estabelecimentos municipais de ensino, com regência de classe de 

alunos de 1ª a 4ª série. 

Art. 3º. As contratações autorizadas por esta Lei serão para a função de Professor na 

seguinte área e na quantidade máxima. 
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Art. 4º. O pessoal contratado na forma desta Lei ficará lotado na Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura, vedado o desvio de função. 

Art. 5º. Os contratados serão de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes 

direitos aos contratados: 

I – Remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou assemelhada função 

no quadro permanente do Município; 

II – Jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional e 

vale-transporte, nos termos da legislação que rege os servidores municipais; 

III – Férias proporcionais, ao término do contrato. 

Art. 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias. 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Glorinha, 28 de abril de 1997. 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 


