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LEI N02454 DE 27 DE AGOSTO DE 2019.

"AUTORIZA A CONTRATA<;AO TEMPoRARIA DE
SERVIDORES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

A cAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PLANALTO,
Estado do Parana APROVOU e eu Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte

LEI

Art. 10 - Fica autorizada a contratacso de Medico, Enfermeiro e Educador
Infantil Temporaries para substltulcao dos servidores efetivos em seus
afastamentos legais com periodo superior a 15 (qulnze) dias, nos termos do
inciso III e V do Art. 20 da Lei Municipal 2372/2018.

Art. 20 - A contratacao de que trata esta Lei observara os prazos rnaxlrnos
estabelecidos no art. 40 da Lei 2372/2018.
§ 10 - A rernuneracao do pessoal contratado nos termos desta Lei sera
fixada de acordo com a Tabela de salartos dos Servidores Publicos vigente,
ou com Tabela de satanos dos Profissionais do Magisterio vigente, de
acordo com as vag as que estao sendo abertas, da classe inicial do nivel de
escolaridade apresentado pelo profissional, nao se considerando as
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos
tomados como paradigma.
§ 20 - A carga horarta sera de 40 horas semanais.
§ 30 - Os deveres e atribuic;5es serao as mesmas previstas para os deten-
to res de cargo efetivo.
§ 40 - Os contratos serao de natureza administrativa e especial e terao co-
mo causa obrlqatorta de extinc;ao as htpoteses constantes do artigo 80 da
Lei 2372/2018.

Art. 30 - 0 recrutamento dos profissionais sera procedido de processo
seletivo simplificado observara as especificac;5es exigidas para 0 cargo,
prescindindo de concurso publico, nos termos do art. 30 Lei Municipal
2372/2018.
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Art. 4° - As despesas decorrentes desta lei correrao por conta de dotac;ao
orcarnentaria propria.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor da data de sua publlcacao.

Gabinete do Prefeito do Municipio de Planalto, aos vinte e sete dias do rnes
de agosto de dois mil e dezenove.
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INACIO JOSE WERLE
PREFEITO MUNICIPAL
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