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ESTADO DE MATO CR0580 

Prefeitura Municipal tie Rio Branco 
GABINETE DO ]E'REFElTO 

LET NQ 97 , BE 10 BE 	JUNHO 	BE 1992. 

ESTABELECE NOBMAS PARA A OONTRATAcAO BE 
FESSOATJ FOR TEMPO BETERMINABO B, BA ou 
TRAS PROVTBENOTAS. 

C PRETTO MUNICIPAL BE RIO BRANCO, Estado de Nato Grosso, no 
usc de suas atribuiç6es e, tendo em vista o disposto no artigo 37, in 
ciso IX da Constituiço da RepiSblica, combinado corn o artigo 77, mci 
so TX da Lei 0rgnica do MunicIpio, faz saber que a CAIVIARA MUNICIPAL 
aprovou 0 ETJE sanciona a segamnte LET: 

Artigo l.Q - A contrataço do pessoal por tempo determinado 
so poderá ser realizada nas seguintes hip6te see; 

1 - atender a termos de conva iio, acordo on ajuste legalmente 
firrnados, para a execugo do obras on prestaQo de serviços, exclusi 
varnente durante o perlodo de vigncia do convnio, acordo on ajuste. 

TI - execução do programas especiais de trabalho instituidos 
pci' Decreto do Chefs d&Foder Executivo, para atender necessidades cai 
junturais que demandern a atuação da Fre±'eitura. 

Parágrafo iñico - No se instituirá prograina especial de tra 
balho que se inclua na area de cornpetncia dos Srgos existentes na 
estrutura adininistrativa da Frefeitura, ressalvados os casos do erner 
gncias on calamidades pblica. 

III - substituiço temporria, no rnáximo po 06 (seis) moses, 
de funcionrio do quadro de pessoal efetivo, do carreira, exonerado, 
demitido on em licença perrnitida on do quadro provisrio de que trata 
o artigo 211, §§ 3, 4 2  da Lei Municipal n2 71, do 29/10/90,  combina 
do corn o artigo 22, arágrafo Snico da Lei Municipal n 2  82, do 29/077 
91 e, artigo 15, paragraf'o unico corn artigo 19,  paragrafo iinico dalE 
Municipal n2 70, do 04/09/90 - Estatuto do Magist6rio Piiblico Munici 
pal de 19 0-ran, observada a regularnentacão exarada no Becreto n 2  1.3, 
do 31/03/92,  preferencialniente que veniaa a ocorrer nas Secretarias Mu 
nicipais do; Educação, Oultura, Besporto e Lazer; Secretaria de Saiide 
e; Viaco, Obras a Servigos Piiblicos, para qua so realize o resptivo 
Concurso Fliblico, quando no houver candidatos aprovados em concurso 
anterior, aguardando a convocago dentro do prazo legal. 



ESTADO DE MATO CR0550 

Prefeitura Municipal de Rio Branco 
GABINETE DO PREFIT0 

02. 

Ou.ltura, Desporto e Lazer e Seoretaria do Sade,.este prazo sera' er esten 
dido ate'10 (dez) moses. 

Artigo 2. - As contrataç6es corn base nesta Lei sero feitas em 
carter interino, sendo aplicveis os dispositivos cjue oouberem do Re 
gime Juridico inico/RJIJ do Munioipio - Estatutrios, respeitados 	em 
qualquer caso o disposto no artigo 72,  inoisos IV, V, VI, VII, 7111, 
IX, X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXVIII, 
=IX, XXX, =III da Consti -buico da Rep{tblioa e, dependero da existn 
cia de recursos orgarnentrios e, financeiros efetivos. 

Artigo 3.2 - 0 venoirnento do pessoal contratado no regime ins 
titudo por esta Lei sera' er o mesmo fixado para o cargo idntioo au aces 
meihado, integrante do Quadro de Cargos Efetivos do MunioIpio. 

Pargrafo inioo - Na oontrataco de pessoal pars, oumprir jorna 
da de trabaiho diversa do pessoal da Frefeitura, os venoimentos sero 
aumentados ou reduzidos, na mesma proporçao, respeitada a 1egis1aqio 
pertinente, em vigor. 

Artigo 4. - As despesas deoorrentes da exeoução desta Lei coy 
rerão conta das respeotivas dotaç6es oonsiiadas na Lei Orçamentdria 
Anual/LOA, do corrente exeroioio e, posteriores, suplernentadas, se ne-
oess&io de aoordo corn a 1egislaco vigente. 

Artigo 5.2 - Esta Lei entrar. em vigor na data do sua publica 
çO, revogadas as disposiç6es em oontrrio. 

Gabinete do Prefeito, EdifIoio Sede do PoderExeoutivo, em Rio 
Branco, 10 do juaiho do 1992. 
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