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LRI N2735 DE 19 DE JANEIRO DE 1983.-

"Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários

P~b1icoB Civis do V.unic!pio de ~guss ds _
Prata."

LUIZ WOLGRAN TEIXEIRA FERREIRA, Prefeito Mu.-
nicipal da Estancia de ~guas da Prata, Estado de São Paulo, etc.,
usando das atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a CAmara Municipal da Estân
eia de ~guas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a segui£
te

li. ! L:
TtTULO I

Disposições Preliminares
Artigo 12 - Seta Lei institui o regime jurf'

dica dos funcion~rios p~blicos civis do Município.
Parágrafo dnico:- As Buas disposições, exce

to no que colidirem com a legislação especial, aplicam-se a06 fun. -
cionários dos 2 Poderes do Município: Executivo e Legislativo.

Artigo 2Q - As disposições desta Lei não se
aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e
serviços pdblicos de natureza industrial, ressalvada a situação
daqueles que"por lei anterior, já tenham a qualidade de funcioná
rios p~blicoB.

Parágrafo dnico:- Os direitos, vantagens e
regalias dos funcionários pdblicos só poderão ser estendidos aos
empregados das entidades a que ~e refere este artigo na forma e
condições que a lei estabelecer.

Artigo 3Q - Funcionário Prtblico, para os _
fins deste Estatuto, á pessoa legalmente investida em cargo pd-
blico.
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Artigo 277 - Serão obrigatoriamente exone-- .radce 08 ocupantes oao estaveis de cargos, para cujo provimento
for realizado concurso •

Parágrafo único:- As exonerações serão efe
tivadss dentro de )0 dias, após a homologação do concurso.

Artigo 278 - Dentro de 180 dias.o Exscuti-
vo MUnJ~ipal .•regulamentará o presente Estatuto.

Artigo 279 - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.,

Prefsitura Municipal da Estância de Águas
da Frata, aOB dezenove dias do mês de janeiro de mil novecentos
e oitenta e tres •

Luiz Wolgran Teixeira Ferreira
Prefeito Municipal

~L,-,~\"'Ci~Valentina Nadi~ Gomes
Secretária
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