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, Assin t

"Autorize O Município de Capão do Cipó, RS,
a contratar em caráter EMERGENCIAL e
temporário, 01 (UM) FONOAUDIÓLOGO para
atuar no quadro de servidores efetivos, pelo
prazo de até (dois) anos - e dá outras
providências. "

O PREFEITO do Município de Capão do cipó, RS, no uso de suas atribuições
legais de conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município.

FAÇO SABER, que o Plenário da Câmara do Poder Legislativo aprovou e eu,
sanciono e promulgo a seguinte:

LEI:

Art. 1°, Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar, em caráter

Emergencial e temporário por motivo de excepcional interesse público, nos termos do

inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e inciso IV do art. 19 da Constituição

Estadual, em conformidade com Lei Municipal N° 580/2012, Art.225 e seguintes mediante

processo de seleção simplificada, nos termos do Decreto Municipal N°. 040/2010, 01 (um)

Fonoaudiólogo, para atuar junto a Secretaria de Saúde do Município.

Art. 2° As atribuições, serviços a serem desempenhados e a remuneração, assim

como a carga horária do profissional, a ser contratado estão especificados na tabela do

Anexo Único, da Lei Municipal N°. 508/2011 (Lei de Criação do Cargo), e suas alterações

posteriores.
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Parágrafo Único - O prazo de duração do contrato celebrado com base nesta lei

poderá ser de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogáveis por igual período.

Cargo Formação C. Horária Bruto

Fonoaud iólogo Ensino Superior 20 horas semanais R$2.646,72

OB5: Os vencimentos constantes da tabela do parágrafo único serão acrescidos de

auxílio alimentação nos termos da lei 496/2010, e suas alterações posteriores.

Parágrafo Único - Ocorrendo aumento, reposição ou revisão nos vencimentos dos

servidores do quadro do Município, o mesmo percentual será aplicado aos vencimentos

do Contratado.

Art. 3° O contrato emergencial de que trata esta Lei será regido, no que couber,

pelo regime jurídico estatutário disciplinado em Lei Municipal própria.

Art. 4°. O Contrato Administrativo a ser firmado será rescindido sem direito à

~ indenização, por iniciativa da Administração, se o contratado praticar qualquer ato de

irregularidade previsto em Lei.

Parágrafo único. Qualquer das partes poderá denunciar o contrato antes de seu

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

30 (trinta) dias.

Art. 5°. Por ocasião da rescisão contratual, o contratado perceberá a título de

indenização, os valores referentes a férias e 13° salário proporcionais ao tempo

trabalhado á razão de 1/12 avos por mês de trabalho efetivamente prestado, computando-

se como mês o período superior a 15 dias.

Art. 7°. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias constantes da Lei de Orçamento do Município.
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Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DO PREFEITO DE CAPÃO DO CIPÓ EM 22 de fevereiro de

2017.
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