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Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JosÉ DAS MISSÕES

LEI MUNICIPAL N°. 456/2003.
Declaro quet presente ato foi Publicodo no Muralee PmQio na

-i •.••..,..~..)
aléaDaladil~~

"AUTORIZA A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
ENTRE A SECRETt~Ll\ DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO E O MlJNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS
MISSÕES E DÁ OUTR~S PROVIDÊNCIAS"

AMADOR PTh'HEIRO DOS SANTOS NETO, Prefeito Municipal
de São José das Missêes - RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no Artigo 65, Inclso rv, da
Lei Orgânica Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte,

LEI;

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Celebrar
Convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Educação nos
termos da Minuta que acompanha a presente Lei, fazendo parte integrante da mesma:

Art. 2.° - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por
dotação orçamentária própria

Art. 4.° - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Missões, aos 13 de
agosto de znes.

A~PPIN~IRO DOS SANTOS NETO
Prefeito Municipal
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t::STA[)() DO RJ{) CRAl'.DE1 DO S\iL
SECRfT.o\R! ,A, DA EDC'(lACAO

CO~VE{\IO QUE CELEBRMd O ESTADO DO RJO
GRA;\DE DOi SUL PqR J1'\TERMÉDIO DA,
SECRETARIA [i)A EDl:C:AÇAO, E OVlCt\JC1PlO DE
SÃO .JOSÉ: DAS MISSÔES, CO\-1 VlSTA A EXPA~SÃO
E MELHORlA DO El\SlNO fTI\'DAlvfE)iTA.L E A
QL'AUD ...\DE DO SlSTE\rlA EDlTACIOJ\\L
PROCESSO A..Df'vU1\ISTRATIVO "J" 033081-1900/03.8.

o ESTADO DO RIü GR.-\~DE DO SUL. por intermédio da Secretaria da
Educacâo corn sede na Av Borges de Medeiros o" 1501; nesta Capital. neste ato representada pelo Titular
José Fo rtunati, doravantc denominada SECRETARIA. e o Municipio de s.ÃO JOSÉ DAS ~'nss()(s.
neste aro representado pejo Prefeitota) Municipal, AI\L\OOR PINHEIRO DOS SA"ITOS NETO.
dor avante denominado MUr>;lCíp[o. firmam o presente Instrumento. com fundamento na Lei Federa] n"
li 394, de 20 de dezembro de 1996, e na Lei federal n" 8.666, de 21 de Junho de J t)9:~: mediante as cláusulas
seg"ll uues

CLAl'SLlLA PHIMEIRA - DO OBJETO

Ccnsurui objeto do presente Convêmo estabelecer uma relação de parceria
entre Estado e Murucipio. por meio do Programa de Apoio ao Desenvclvimento do Ensino Estadual no
vlunicrp:o " PRADE\>1, promovendo a integraçâo 00 gerenciamento de recursos 0 esforços com vistas li

cxpansáo e mell-oria do Ensino Fundamental e a quaiidade do Sistema Educacional.

CLÁ.lSI1i .» \ \fGlINDA - DAS ATRI HLlÇÕES DA SECRETARL\

São atribuições da Secretaria

I) aSS€SSDraJ' tecmca c adnnnistrativameute os OJ'gàos M\.U1Jt;Jpa!s di'
Educaçáo J)0r rueio dos Departamentos e da Coordenadoria Regional de Educação:

2) repassar ao M urucipro, ruensalrneme •. sempre que houver a cedencia de
~ pl()fe\jso!e~ eou r~illc~onáríos municipais para escolas estaduais onde O Estado encontre dificuldade ,Il)

provimento de recursos humanos os recursos financeiros previstos a título de ressarcimento, na proporção de
~ ,:m vencimern.o básico inicial do nivci ou padrão do Quadro Funcional da respectiva categoria de nrofessor
~ e/ou furic ionario vigente 00 mumcipio. bem como

êI - abonos concedidos 3 urulc de cornplernentaçâo salanal;

b - grauficaçào pOI regeucia dI;) classe 00 equivalente;

t: - gratificação lJor dificu (\-.;esso.
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E:,\TADU LX) JUO (rkAl"ljL \)C~~t:l
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h - abono fanuha. SOJJl<:nt~ p~j'Jos que nao estão enquadrados 110 rCt;lme da
Consolidação c1.'1S Leis; do 1 rabalho - CL T:,

I - insalubridade Ü\1 penculosiJtade;

I
J' Planos de Assistência víédica.

1 - adicional noturno.

to - encargos com o Instituto Nacional de S;;:gundade Social- lf\SS, com o
Fundo de Aposentadoria do Municipio ou com o Instituto de
Previdência do Estado - fPERGS~

n - recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,

o - ferias:

p - 13(' salário

) I) O repasse refei iJo IIU item 2, Cláusula supra. será efetuado após J

cumprimento J,,) Item ~ da Cláusula Terceira

:3) indicar, por J11~JO da C oordenadoria Reglo!\a 1 de Educação, as escoras
estaduais onde O E~12do encontre dificuldade no provimento de tocufSOS humanos, bem Ç01110 as respecuvas
necessicadcs de rCClU'SOS humanos. responsabihzando-se. juntamente C.011\ o vlunicipio. pelo envio do
'(>J3:lrO ce P,<,iessorc-s e/ou Funcionários Mumcipais cedidos por meio do Convéruo PRADEvj'·.

It) controlar a efeuvrdade dos professores e.ou func.onarios a disposiçào do
PR .l. Ut \'\,por mrermédio da escola e respecti vas Coordenadorias Regionais de Educação

Purágralo único - O ressarcunerrto dos valores previstos no item 2 desta
~'I;iU.:d;i 5(:1<1 efetuado conforme o previsto na legislação municipal, para (h; estaturários. observando-se o
previsto i1;l C'll;soJIJaç-ão das Leis do Trabalho - CL-r para os demais

n..'\I Slll ,\ rERCEJ RA-- DAS ATRllHJIÇÓLS UO l\ll!i\I(jpIO

São atriburçócs do Munrcipro

I) prover as escolas \:~!<\(lWlJS de professores L~)1I1 III',;el de utulaçáo pre: •.ista
IIJ 1.,<:1 :{ " _\'1.1, de~U de dezembro de 1996, cabendo ao mesmo a elaboração de crirérios para a COOU3taÇ-àO
de p 10f::'%c\res c ,,)1I fuucionános,

2) manter an.ahzado, 0n1 seus vcgtstros o uurucro de professores e
hUle! .11,M'u; .nuncipars em exercício nas escolas com dificuidades de provimento

3 i apresentar mensaimente o mapa de efeuvrdade do mes anterior dos
P;'(\f<':'C:Oii2:'- e.ou fi.U1C1011iÍriOS cedidos para ser atestado pela 2s,clolli de lotação ~ enviado a Coordenadoria
f{esi,-lI\;!! G" [ct\l(.1ç:~(} respectiva, para os fins de trL'Hlsier~l)cl(lS fiuancerras pela Secretaria. (011Tl_H me
liJ:,P'~:lh'na Cbusuia Segunda, item 2;



-ti informar, enviando o "Quadro de Professores e.ou Funcionanos
\IUnt:=lj)Ji'. .cdidos por meia do Convénio PRADEl\l" atualizado 3 Secretaria. sempre que houver alteração
G'"q'l~'c:q:le; dado contido no quadro em vigência,

I'arágrafo Unico - O proressor e/ou funcionar io murucrpal deverá utilizar
nl;"t,)d;)lol;:'2. .::proposta pedagógica da escola estadual 113 qual foi cedido.

CLú SI 11.,,\ (.)tARTi\ - OA VIGF:l\CIA

o presente Conveino tera vrgencia até:; i de março de ]\)ü4. a contar da
assruatur.s do COI1 vemo. podendo SOl' prorrogado, mediante termo adrtivo, desde que nào ultrapasse o limite
02 CIf1(O ano"

As despesas correrão fJul conta da Lnidadc Orçamentária j qi) 1. Atividade
~~6' - Manutençào e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Elemento de Despesa 3 34001 1 -
T, <lJ\~t~'r;~rl,;;as 3 Municipros, Código do Recurso 1025

( L\t Slil.A St:XTA - DO Víl\ClLO

Toda e qualquer obrigaçao decorrente do excrcicro de funções por servidores
'rL';'·,I~)éi'~, em escolas estaduais com dificuldades Ó€ p rovimcnto. serão de responsabihdade do Município.
conforme 'J regime Jurídico a que estão SUJeitos

CI ...Ü Slil ..-\ SÉTll\'IA - DO QtADRO DE J1ROFESSORES E/Ot FL"C10,:\IUOS

E parte inregramc deste Convênio, (I 'Quadro de Professores e.ou
i-:".Gl'_!\Jil;irlo:,; vlunicipais cedidos por mero do Convênio PRADEM", denominado Anexo Lnico 2l)(!,~
~'0f)klJ(:ic o 11(;l1lç da escola, o regime de trabalho. O nrvci. a função, o regime de contrataçáo, a 3r'i;ij de
~::.tu,:\(;;;c'.o vei.cunento e os encargos sociais, observado o Item 3 da Cláusula Oit3V3:

( \ l Sl; L\ OITA VA - DO r..\GA.\U:NIO

o pagamento será efetuado da seguinte forma

I) O pagamento do iessarcunemo dos recursos financerros desnnados ao
\llJnl('ifJ"~'· previsto 110 rrern 2 da Cláusula Segunda, sera eferuado pela Secretaria da Fazenda elo Estado ào
KJO Gr.l:~Lk· c!,) Sul. após cumpridas todas as formalidades c tramites n;; SP.nf't:1l';~ rb ~r1••I"':>.,;6A·

2) o professor e/ou fWJL~!O;\arJO uicluido no Programa de ApOiO aí)
Dt''<!I\O!\If1I'2llt<.) do Ensino Es[adual 110 \lUI1IÇlpi0 . PR/\DE~l deverá perceber seus vencimentos na data
pi·,·'tS!a !lel) caiendario de pagamento da Administracào \-\lu~içi13L

~'t li Yrl!nr mrmf:l ~ )~l: :mllTlIin nnflll li\111 il I í .. ,_,_.'.... j"-- .--------- --------


