
LEI Nº688 DE 19 DE MARÇO DE 2007  

 

 

 

“AUTORIZA CONTRATAÇÃO POR 

TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDER A NECESSIDADE DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 

NOS TERMOS QUE MENCIONA”. 

 

 

 

O Povo do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, por seus representantes, decreta e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, a administração 

municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo poderá efetuar contratações de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

 

Art. 2º - A contratação autorizada por esta lei é exclusiva para atendimento a Convênio firmado 

entre o Município e a Petrobrás. 

 

Art. 3º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de até 

12 meses, podendo haver prorrogação por igual ou inferior período.  

 

Art. 4º - Fica autorizada a contratação dos seguintes profissionais, com as respectivas 

remunerações: 

 

01 CANTINEIRA                          R$400,00 

08 EDUCADOR SICIAL I                          R$487,28 

01 EDUCADOR SOCIAL II  R$875,75 

 

01TÉCNICO AMINISTRATIVO 

 

  R$ 875,75 

01 MOTORISTA  R$985,22 

01 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

     R$1.318,68 

 

 

§1.º : O Município deverá proceder os descontos legais. 

 

§2.º : O custeio das contratações será feito por verba específica do repasse do Convênio. 



   

Art. 5º - Para cobrir as despesas oriundas desta Lei, será utilizada a seguinte dotação 

orçamentária: 

 

 02.13.08.243.0027.2073.3190.04 

 02.13.08.243.0027.2073.3190.13 

 

Art. 6º - O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

 

I -  receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício 

de cargo em comissão ou função gratificada; 

 

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de 

fevereiro do ano em curso. 

 

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 
 

 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 19 de março de 2007. 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

- Prefeito Municipal -  


