
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

LEI MUNICIPAL N° 859, DE 25 DE JANEIRO DE 2017. 

 

     

“Autoriza o Poder Executivo a Celebrar Contratos 

Emergenciais de Caráter Temporário, Para Atender 

Necessidades da Secretaria de Educação e Dá Outras 

Providências.” 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado do Rio 

Grande do Sul,  

   FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte 

L E I 

 

  Art. 1º - É o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar emergencialmente, 

mediante celebração de contratos administrativos de caráter temporário, nos termos do disposto no 

art. 37 da Constituição Federal, para atender excepcional interesse público e necessidades imediatas 

nos serviços da Secretaria de Educação, no ano de 2017, nas funções, quantidades e remunerações 

a seguir especificadas: 

  I - na função de Motorista: 02 (dois) contratos, com carga horária de 44,00 

(quarenta e quatro) horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.303,27 (um mil, trezentos e 

três reais e vinte e sete centavos). 

 

  Art. 2° - O período de duração de cada contrato será até o final do ano letivo de 

2017. 

  Parágrafo Único – A contratação que trata essa lei deverá ser precedida de 

Processo Seletivo Simplificado. 

 

  Art. 3° - O contrato de natureza administrativa assegurará ao contratado 

os seguintes direitos: 

  I - Remuneração Mensal de R$ 1.303,27, para carga horária semanal de 44 horas; 

  II – Vale alimentação na forma da Lei nº 730/2013; 

  III - Décimo Terceiro Salário proporcional ao período trabalhado, nos termos da 

Constituição Federal; 

  IV - Férias proporcionais nos termos da Lei; 

  V - Repouso semanal remunerado; 

  VI - Inscrição no Regime Geral de Previdência Social. 

  

   Art. 4° - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotações 

orçamentárias próprias da Secretaria da Educação e Cultura, consignadas no Orçamento Municipal 

de 2017. 

 

  Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

   

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, 

  Em 25 de Janeiro de 2017. 

  

      VILSON PEDRO SCHMITT 

      Prefeito em Exercício 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

MARCIUS JOEL CORBELLINI 

Coordenador Geral da Administração  



 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
 

 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 001/2017 

 

 

 

    Senhor Presidente e  

    Senhores Vereadores: 

 

 

 

   Estamos, via o presente Projeto de Lei, buscando a competente autorização 

de Vossas Senhorias para efetuarmos contratação temporária de dois Motoristas para a Secretaria 

Municipal da Educação e Cultura visando a prestação de serviços de transporte escolar, pelas 

razões motivadoras a seguir:  

   I – Como bem sabem Vossas Senhorias, o governo estadual encerrou as 

atividades do Ensino Médio noturno e o transferiu para o turno da manhã, ocasionando uma série 

de modificações no processo todo; 

   II – Em vista disso, todo sistema de transporte escolar deverá ser 

modificado, uma vez que alguns itinerários serão desativados, outros terão acréscimo de alunos e 

outros que serão criados novos, tendo em vista a necessidade de se colocar veículos de maior porte 

para o correto transporte dos escolares, o que esta municipalidade o fará com ônibus próprio, 

necessitando apenas da contratação dos motoristas; 

   III – outra razão é em função da nucleação do ensino na Sede Municipal, 

tendo em vista a desativação das escolas de Cangerana e Alta Forquetinha, o que requer um 

número maior de veículos para o transporte dos alunos até a escola Pólo, que até então não era 

necessário, uma vez que os alunos só eram levados até as ditas escolas.  

   Assim, com essas justificativas apresentadas, neste primeiro momento, que 

é o presente ano, estaremos em fase de adaptação, com o intuito de oferecer transporte para nossos 

alunos da melhor maneira possível. E tendo em vista que este é o primeiro ano de mudanças tanto 

no ensino médio quanto na desativação de mais duas escolas do interior, necessário se faz termos 

cautela na questão de contratos por concurso público, tornando-se prudente, neste momento, a 

contratação por prazo determinado. 

   Assim justificado, pedimos agora a Vossas Senhorias que apreciem a 

matéria e apliquem o Regime de Urgência urgentíssima, a fim de que possamos efetuar as devidas 

contratações já no inicio do ano escolar. 

 

 

    Atenciosamente. 

 

 

 

     LUIZ ALBERTO REGINATTO 

     Prefeito  


