
....i .
• : t

• Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
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ESTADO DE SAo PAULO

LEI N21046 DE 16 DE NOVEMBRO DE 1990.-

"Dispõe sobre a contratação de Servidor para
prestação de serviço temporário em caráter _
excepcional.t1

JAIR VAlENTE FERNANDES, Prefeito Municipal d
Estância Hidromineral de £guas da Prata, Estado de são Paulo, no
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei,

~ Faço saber que a Câmara Municipal da Estânci
Hidromineral de Águas da Prata decretou e eu sanciono e promulgo a
seguinte

L E I:

Artigo 12 - Fica a Administração Pública MunO
cipal autorizada a contratar Médicos e Para-Médicos, por tempo de-
terminado, para atender a necessidade temporária e excepcional in-
teresse público.

5 12 - A contratação de que trata este artigo,
é extensiva a preenchimento de vagas ocorridas pela saída voluntá-
ria, de dispensa ou de afastamentos transitórios de servidores ou

-. funcionários, cuja ausência possa prejudicar sensivelmente os ser-
viços.

~2º - Entende-se por Para-M~dicos, citados nes
~e artigo: Psicóloga, Assistente Social, Enfermeiro, Operador de _-
Raios X, T~cnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem e Dentista.

Artigo 22 Os Servidores contratados de acor
do com esta Lei, terão seus salários equiparados aos constantes do
Quadro de Pessoal - Parte Variável, da Prefeitura, nas atribuições
equivalentes.

Artigo 3º - As contratações de caráter tempo-
rário e excepcional de que trata esta Lei, serão autorizadas pelo _
prazo de 6 (seis) meses, não podendo ser contratada pelo regime es-
tabelecido nesta Lei a pessoa desligada do emprego temporário em
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em razão do término do prazo contratual, salvo por concurso públi-
co.

Artigo 42 - Aos Servidores contratados com _
base nesta Lei aplicar-se-ão as disposições da Consolidação das
Leis do Trabalho e legislação superveniente.

Artigo 5Q - Os Servidores contratados nos ter
mos desta Lei poderão ser dispensados tão logo findem os motivos
deter.minantes da contratação, ou quando houver conveniência para o
serviço público, antes de findo o prazo contratual.

PARÁGRAFOÚNICO:- Aos Servidores contratados,

~ fica assegurado igual direito de rescisão do contrato, antes de ex
pirado o prazo contratual, independentemente do pagamento de qual-
quer indenização.

Artigo 62 - são ratificados os atos pratica-
dos pela Administração Municipal, até a presente data, referentes
à contratação de servidor em caráter temporário ou excepcional.

Artigo 72 - Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contráriO.

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Águas da Prata, aos dezesseis dias do mês e novembro de mil no-
vecentos e noventa •

JA R AIEN'l' FERNANDES

S.P.
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