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"AUfOR.I7A A CONIRA O EMERGENCIAL
DE l\IIÉDICO, POR PRAZO DETERMINADO E DÁ
DumAS PROVIDÊNCIAS"

CARLOS FERNANDES PICOLOTIO, Prefeito Municipal de São José
das Missões-RS:

Faço saber no cumprimento ao disposto no ali. 65, IV, da Lei Orgânica
Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a
seguinte,

LEI:

Artigo 1°_ Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar 01l!,
(um) ~édico, por prazo determinado de.06 (seis) meses, ~egido pel~ C.L.T. (Consolida~~~\
das Leis do Trabalho) para prestar serviço na área da saúde, cumpnndo uma carga horarl~
de 20 (vinte) horas semanais .

.Artigo 2°_ O Contratado receberá a titulo de remuneração, o valor mensal
de R$ 1.171, 06 (um mil e cento e setenta e um reais e seis centavos) correspondente a 9,5
(nove virgula cinco) Padrões referenciais do Município,

Artigo 3°_ O profissional contratado, também receberá além da
remuneração normal, o valor de R$ 49,30 (quarenta e nove reais e trinta centavos)
correspondente ao percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o Padrão básico do
Município, a titulo de Adicional de Insalubridade .

.Artigo 4°_ A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação .

.Artigo 5°_ Revogam-se as disposições em contrário.

GABINElE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS
l\tllSSÕES, aos 01 de março de 2000.
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