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LTI MUNICIPAL N2 109, DE 22 DE OUTTJBRO DE 1.993. 

Estabelece normas para a Contrataco de 

Pessoal por tempo determinado e d ou-

tras providncias... 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS-ESTADO DC 

PARi, no usa de suas atribuiç6es legais e tendo em vista o disposto 

no artigo 37, inciso IX, da Constitu{ço Federal, faz saber que a C21 - 

MARA MUNICIPAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei... 

ARTIGO 19 - A Contrataco de Pessoal por tempo determinado' 

poderi ser realizada nas segu.ntes hip6teses: 

I - atender a Manutenço dos Serviços de Educaço, Saide e 

atividades auxiliares, a'gua, esgoto, limpeza pi'iblica, conservaço e 

manutenço de logradouros pib1icos, serviços de admizistraço geral,t 

lancamento, fiscalizaço e arrecadaco de tributos, escrituraço con-

ta'bil, controle urbanistico de engenharia e serviços auxiliares. 

II - atender termos de convnios, acordo ou ajuste para exe-

cuco de obras ou prestaco de serviços, durante o periodo de vigen-- 

cia do convnio, acordo ou ajuste; 

III - era estado de calarnidade piblica. 

ARTIGO 22 - As Contrataçes corn base nesta Lei sergo feitas 

na forma prevista no art. 433, § l, da Consolidaço das Leis de tra-

baiho, e dependerao da existencia de recursos orçamentarios e nao pa-

dero ter prazo superior a 12(doze) meses, vedada a sua renovaco. 

ARTIGO 39 - No prazo de 15 (quinze) dias aps a vigncia 

desta Lei, o Prefeito Municipal baixar decreto contendo o nimero, a 

denominaco e o salrio de cada uma das £unç6es enurneradas no inciso' 

I do artigo. 12  desta Lei, e em igual prazo, ap6s a assinatura de con 

venio acordo ou ajuste, para atender ao disposto no inciso II art. 12, 

ARTIGO 42 - C salrio do pessoal contratado no regime insti 

tu{do por esta Lei ngo podera ser superior ao fixado para cargo ou 

funço idntica ou assernelhada no (Munic{pio origem). 
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Pargrafo dnico - Na contrataco do Pessoal para curnprir 

jornada de trabalho diversa da fixada para a Prefeitura, Os salrios 

sero aumentados ou reduzidos na mesma proporco. 

ARTIGO 5 - Os servidores contratados na forma desta Lei 

e que n90 lograrem aprovaço em concurso pi5.blico sero dispensados 

aps o trrnino do contrato. 

Pargrafo nico - Os servidores aprovados em concursos 	e 

nomeados para a exerc{cio de cargo pi5blico tero o tempo de serviço' 

prestado, sob regime desta Lei, averbado para todos os efeitos pre--

vistos na igisiaço Municipal. 

ARTIGO 69 - Esta Lei entrar em vigor na data desua publi-

caco, revogada as disposiç6es em contre'irio. 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santa Maria das Barrei 

ras, em 22 de Outubro de 1.993. 
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