
LEI MUNICIPAL Nº 3.150/2016

AUTORIZA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA
DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO
PARA  A  FUNÇÃO  DE  ASSISTENTE
LEGISLATIVO.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei nº 1/2016, de
autoria  dos  Ver.  Vinildo  Flores  Mostardeiro,  Artêmio  Figueiredo,  Eldiro  Ceolin  e  Abel
Oliveira dos Santos e, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Autoriza o Poder Legislativo a contratar, em caráter  emergencial,  para
prestar  serviços  profissionais  na  Câmara  Municipal  de  Restinga  Sêca,  um  Assistente
Legislativo, para atuar em jornada de trabalho de 40h (quarenta horas) semanais.

§ 1º O contratado deverá preencher os seguintes requisitos:

I – nível médio completo;
II – ser aprovado em prova de processo seletivo simplificado.

§ 2º As funções a serem desempenhadas pelo contratado são as estabelecidas para
o  cargo  de  provimento  efetivo,  conforme  Lei  nº  2.628,  de  9  de  julho  de  2010  e  suas
alterações.

§ 3º A remuneração mensal, paga sob a forma de vencimento, será de R$ 2.215,47
(dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

Art. 2º A contratação autorizada por esta Lei tem natureza administrativa e será
formalizada conforme as normas dos arts. 205 a 209 da Lei Complementar nº 1, de 15 de
outubro de 2007.

Parágrafo único.  O prazo para contratação do profissional  referido  no art.  1º
desta Lei é de 180 (cento e oitenta) dias, podendo, desde que devidamente motivada, haver
uma prorrogação por igual período.

Art.  3º As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  de
dotações orçamentárias existentes.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 22 de janeiro de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.
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