
•Estado do Rio Grande do Sul
Município de Capão do Cipó

Gabinete do Prefeito Municipal

"AUTORIZA A CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER

uso

aprovou e eu

emergencial IX, do art. 37 da Constituição

Federal de 1988 e inciso IV do art. 19 da Constituição Estadual, 02 (DOIS)

PSICÓLOGOS, para atuarem junto a Unidade Sanitária de Saúde e na Secretária de

Desenvolvimento Social e Habitação do Município de Capão do Cipó.

§ 1° - Considera-se caráter emergencial, para os efeitos desta Lei, a falta deste

profissional à prestação dos Serviços Municipais.
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§ 2° - A contratação prevista neste artigo terá vigência pelo prazo de 1 (um) ano,

podendo ser prorrogada por igual período, no caso de continuidade das atividades

previstas no § 1° deste artigo.

§ 3° - A contratação prorrogada nos termos do § 2° poderá ser rescindida antes do

término do prazo previsto, por deliberação do contratante.

§ 4° - A contratação emergencial de que trata o "caput" deste artigo fica

condicionada ao atendimentjdo previsLna Lei Complementar Federal n? 101, de 4

de maio de 20QO,e ão se, constitui em títu~r12arat~puto de pontos em concurso

público. 1S~"~~~~:;.: JJ

'pelo regime

Estado do Rio Grande do Sul
Município de Capão do Cipó

Gabinete do Prefeito Municipal

sete reais GQm cinquenta e cinco centavos) e mais auxilio

alimentação, conforme dispõe a lei municipal nO 496/2010 e alterações posteriores,

§ 2° A servidora que prestar serviço na Secretaria Municipal de Saúde, será

acrescida de um adicional de 20% (vinte por cento) de insalubridade.

Art. 5°. O Contrato Administrativo a ser firmado será extinto sem direito à

indenização, por iniciativa da Administração, se o contratado praticar qualquer ato de
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irregularidade previsto em Lei, ou ao cessar a situação emergencial que motivou a

realização da contratação.

Parágrafo primeiro: Qualquer das partes poderá denunciar o contrato antes de seu

termo final, desde que proceda a notificação da outra parte, com antecedência

mínima de 15 (quinze) dias,

Parágrafo Segundo· 0l ,e~ pAS!idP" no ~rgo.encontra-se no anexo
I desta Lei :,. {c. ...l

corrente,

SOCIAL E

Registre-se.
Publique-se.
Em 18/12/2014

Mareio Dai Rosso Manente
Secretario de Administração
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ANEXO I
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