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Faço saber no cumprimento ao disposto no art. 65, Inciso IV,"
da Lei. Orgânica Municipal, que a Câmara 11hnicipal de vereadores aprovou e '
eu sanciono e promulgo a seguinte,

LEI:

Art. 10 Fica oPoder ExecutivolMunicipal autorizado a contratar, em
caráter de excepcional interesse público, um Odontôlogo, com carga horária de, 40 .horas
semanais, para atender ao programa PSF, com remuneração equivalente a 02 (duas) vezes o '
Padrão 11, ou seja, R$ 2.045,00 (dois mil e quarenta e cinco reais).

I

Art. 2° - A contratação de que traia esta Lei será por prazo determinado,
pelo período de até 12 (doze) meses, nos termos da Lei Municipal nO.360/2001, com
possibilidade de uma renovação por igual período. I .,,. ,

Art. 3° - A contratação será de namreza administrativa, nos termos do
disposto no art. 238 da Lei Municipal n", 35/93, ficando assegurados ao contratado os
direitos estabelecidos nos incisos II a IV desse artigo e o adicional de insalubridade, em ,

t conformidade com a legislação pertinente. I ,
I

~i Art. 40 - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei enfiará em
.' vigorna data de sua publicação.
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Gabinete do Prefeito Municipal de São José das 'Missões, ,06 ,
de setembro de 2001.
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