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LEI MUNICIPAL Nº 437, DE 27 DE MAIO DE 2.011 

 

 
“DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA A 
CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL, TEMPORARIA E EMERGENCIAL 
PARA A OCUPAÇÃO DOS CARGOS DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 
AFASTADOS PELA LEI N.º 304, DE 13 DE JUNHO DE 2005 E 
AFASTAMENTOS CONSTITUCIONAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 

ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE, 
Prefeito do Município de Itaoca, Estado de 

São Paulo no uso de suas atribuições legais: 

 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de 

Itaoca aprovou e ele promulga e sanciona a 

seguinte LEI: 

 

 

ARTIGO 1º - Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, autorizado a 

contratar em caráter excepcional, temporário e emergencial, profissionais 

selecionados mediante Processo Seletivo para ocuparem os cargos considerados 

vagos em decorrência do afastamento do ocupante de cargo efetivo através das 

benesses da Lei n.º 304, de 13 de junho de 2005 e de outros afastamentos 

resultantes da legislação constitucional, de forma que possam garantir 

satisfatoriamente o desenvolvimento das atividades públicas municipais para que 

não sofra solução de continuidade, observado os termos do Artigo 37, Inciso IX da 

Constituição Federal. 

 

Parágrafo 1º - A contratação em caráter excepcional, temporário e 

emergencial, para o desenvolvimento de atividades peculiares de cada cargo 

público, se faz necessário em decorrência do beneficiamento de seu titular 

em cargo efetivo o qual encontra-se afastado temporariamente de suas 

atividades em razão do provimento instituído pela Lei n.º 304, de 13 de 

junho de 2.005 e de afastamentos constitucionais, extensiva a todos os 

cargos públicos permanentes. 
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Parágrafo 2º - A contratação em caráter excepcional, 

temporário e emergencial, de funcionário que vier a ocupar o cargo vago em 

decorrência deste afastamento instituído pela Lei n.º 304, de 13 de junho de 

2.005 e resultante de afastamentos constitucionais, perdurará pelo período 

correspondente ao afastamento do titular do cargo ora beneficiado. 

 

ARTIGO 2º - Deverá ser respeitados todos os direitos trabalhistas inerentes ao 

cargo ora ocupado interinamente pelos funcionários selecionados, observando os 

critérios inerentes a contratação por prazo determinado descritas na Consolidação 

das Leis Trabalhistas. 

 

ARTIGO 3º - A contratação dos selecionados deverá ocorrer através de contrato 

por prazo determinado, observados os parâmetros instituídos no Parágrafo 2º do 

Artigo 1º da presente lei. 

 

ARTIGO 4º - As despesas decorrentes com a aplicação dessa Lei correrão por 

conta de verbas próprias consignadas no Orçamento Fiscal; 

 

ARTIGO 5º - As contratações autorizadas por essa Lei, deverão respeitar os 

termos dos artigos 21 ao 23 da lei Complementar nº 101 de 04 de Maio de 2.000. 

 

ARTIGO 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando 

disposições em contrário. 

 

Itaoca/SP, 27 de Maio de 2.011.  

 

 

 
ALUIZIO RIBAS DE ANDRADE 
Prefeito de Município de Itaoca/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


