
                    
              LEI  MUNICIPAL N.º 681,  DE 19 DE JANEIRO DE 2009

DISPÕE  SOBRE  PROGRAMA  DE  PAVIMENTAÇÃO  DE  VIAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOBERT PERUZZO, Prefeito Municipal de Sul Brasil, Estado de Santa 
Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 
de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art.  1º. Fica  instituído,  nos  termos  da  presente  Lei,  o  PROGRAMA  DE 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS  NO MUNICÍPIO DE SUL BRASIL-SC., pelo  prazo de 
12 (doze) meses, a contar da implantação do Programa, podendo ser prorrogado por 
igual período,  objetivando a melhoria das vias públicas, com a pavimentação de ruas do 
perímetro urbano e estradas vicinais, de  conformidade com a dotação orçamentária 
vigente e  projeto técnico de execução das obras.

Art. 2º. Para a execução do presente programa, fica o  Chefe do Poder Executivo 
Municipal autorizado a contratar pessoal, por prazo determinado, com base no artigo 2°, 
inciso  IV  da Lei  Municipal  n°  381/2001  de  23  de  maio  de  2001,  conforme quadro 
seguinte:

  Cargo             vagas    carga horária        habilitação      vencimento      código
Mestre  de 
Obras

 02
40 horas semanais

Alfabetizado
880,00 21011

Auxiliar  de 
serviços gerais

20 40 horas semanais Alfabetizado 550,00
11007

 Art. 3º.   À título de gratificação por produção, além do vencimento, o servidor 
contratado perceberá:

1. R$ 0,90 (noventa centavos) por metro quadrado de pedra calçada;
2. R$ 0,40 (quarenta centavos) por metro de cancha preparada para calçar a 

pedra;
3. R$  1,40  (um  real  e  quarenta  centavos)  por  metros  quadrado  de  pedras 

cortada para calçamento.
4. R$ 0,30 (trinta centavos) por metro quadrado de calçamento executado, para 

o cargo de mestre de obras.
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 Art. 4º.   Será permitida a realização de horas extraordinárias, respeitado o 
limite máximo de 2 (duas) horas diárias, em dias úteis e de, no máximo,  10 (dez) 
horas diárias em sábados, domingos e feriados, devidamente autorizadas.

Parágrafo único – O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 
50% (cinqüenta por cento)  em relação à hora normal de trabalho. 

      
Art. 5°.  Aplicam-se ao pessoal contratado nos termos desta lei as disposições 

constantes da Lei de Contratação por Prazo Determinado n°. 381/2001 de 23/05/2001.

Art. 6º.  Fica, igualmente, autorizada a contratação de profissional engenheiro 
civil, para prestação de serviço autônomo, no acompanhamento e execução das obras.

Art. 7º.  As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotação própria prevista no Orçamento Municipal Vigente.

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

Art. 9°.  Revogam-se as disposições em contrário. 

                   Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 19 de janeiro de 2009.

JOBERT PERUZZO
Prefeito  Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA NA DATA SUPRA:

                    ADILTON PIETRO BIASI
                Diretor de Administração


