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LEI NgI075 DE 18 DE JNHO DE 199 •

r( 1 t nt...ni, .'lccr; .,"6. S5:J João do Jva ./isf:l- '.P. "Estabelece normas de concursos pÚblicos
e eontratação de pessoal pelo Mu...l'lic~pio".}Üç .iGilfitm::i.o sob o n,a
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JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipa
da Estância Hidromineral de 19uas da Prata, Estado de São Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferi das por lei,

Faço saber que a Câmara Municipal da Es-
tância Hidromineral de guas da Prata decretou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte

L E I;

Artigo lº - icam o Executivo e o Legisla,tivo. ~funicipal, obrigados a mencionar o numero de vagas para cada
item dos eãitais de concurso público •

• § , -lº - Os concursos 50 serao efetivados
para cargos criados por lei e esta deverá estipular o número de va-
gas.

2º - Ficam tam ém obrigados a estabele-
•...cer o "quantun'' da remuneraçao para cada cargo.

Artigo 2º - Fica proibida a promoção de
servidores de uma letra para outraf sem concurso, após a admissão

PARlCRAFO ÚNICO:- VETADO

Artigo 3º - Com exceção de médicos e den-
tistas e do funcionário enquadrável na letra "H", não poderá haver
concurso antes do Executivo enviar à câmara o projeto que reestru-Itura o quadro do funcionalismo, de acordo com o que dispõe o artigo
39 e seus parágrafos da Constit~ição Federa'o

Artigo 4º - Para preenchimento de vagas
existentes, entre as letras A a E"inclu ive, será exigido do candi
dato, certificado de conclusão do 22 Grau.

Artigo 52 - Qualquer concurso público que
for realizado a partir de 1991 (inclisive) estará enquadrado nestas
normas.

Artigo 6º - Esta lei abrange tanto o Exe-
cuti vo como o Legislati vo K'UIlicj_pal

Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na da
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ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Prefeitura Munic'pal da ~stância Hidromi-

neral de guas da Prata, aos dezoito mês de junho de mi no
"vecentos e noventa e um.

Resp/ expj Secretar[a
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