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"AUTORIZA CELEBRAÇÃO DE CDNVÊNIO
COM UNIVERSIDADE DE PASSO FtJNIX) E
DÁ OUIRAS PROVIDÊNCIAS"

ALCEU VARG.AS DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal em exercício de
São José das Missões-Rã:

Faço saber no cumprimento ao disposto no Art. 65, IV, da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte,

LEI:

A:l1igo 1°_ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado para Celebrar
Convênio com a Universidade de Passo Fundo, visando a Titulação de Licenciatura
Plena em Pedagogia, para 16 (Dezesseis) professores da rede Municipal de ensino nos
termos e condições da minuta de contrato de prestação de serviços em anexo que fica
fazendo palie integrante da Presente Lei.

A:l1igo 2a_ O Valor mensal num período de 48 meses a ser pago à
Universidade de Passo Fundo pela titulação dos Professores quantificados no artigo
anterior será de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais), corrigidos em janeiro de
cada ano a partir do índice estabelecido para reajuste das mensalidades da Contratada

A:I1igo 3°_ Fica o Poder Executivo autorizado para subsidiar aos
Professores da Rede Municipal a quantia de 50% (cinqüenta por cento) do valor da
mensalidade.

Artigo 4°_ Fica o Poder Executivo Municipal também Autorizado pal-a
pagar os 50% (cinqüenta por cento) de responsabilidade dos Professores participantes
do curso mediante desconto direto e mensal na folha de pagamento, conforme
autorização e contrato celebrado entre as partes (Município e Professores).

Artigo 5°. As despesa decorrentes desta Lei correrão por conta da
seguinte dotação orçamentária; 0601 0842 1882013 313200 Outros Serviços e Encargo.

A:I1igo 6°_A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação ..

GABINETE DO PREFEITO l\tnJNICJPAL DE SÃO JOSÉ DAS
lVIJSSÔES, aos 23 de junho de 2000.

1.'JUIi"-,,I.!;'1J VARGAS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal em Exercício


