
LEI MUNICIPAL Nº 988/18 DE 20 DE MARÇO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alterar artigo da Lei
Municipal n° 683/11  de 01 de março de 2011.

CLAUDIOCIR MILANI, Prefeito Municipal de Vila Lângaro, no uso de
suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal.

Faço saber, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º  - Dá nova redação ao Art. 7º  da Lei Municipal nº 683/11 de 01
de março de 2011, que passa a viger com a seguinte redação:

 
Art. 7º - Nas contratações serão observadas os padrões de vencimentos

adotados pela Administração Municipal, quando existentes, e, na impossibilidade,
os valores do mercado de trabalho local ou regional;

§ 1º - O pagamento de horas extras somente será permitido quando
expressamente previsto no contrato, até o limite máximo de 40 (quarenta) horas
mensais.

§ 2º - Os contratados nos termos da presente Lei, quando se tratar do
cargo de motorista para a Secretaria Municipal de Saúde farão jus ao adicional de
sobreaviso.

§ 3º - Os contratados nos termos da presente Lei estão sujeitos aos
mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à cumulação de cargos e
funções públicas e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais
servidores públicos municipais, no que couber.

§ 4º - É assegurado a todos os contratados o direito ao gozo de
licença-maternidade e licença para tratamento da própria saúde, seja por acidente
que o impossibilite do exercício de suas funções, seja por doença profissional,
vedadas quaisquer outras espécies de afastamento.

§ 5º - Quando o prazo de duração do contrato dor superior a 30 (trinta)
dias, o contratado fará jus às férias proporcionais, um terço de férias proporcional
e ao abono natalino proporcional ao tempo de serviço prestado, em caso de
rescição por conveniência da Administração e ao término  do contrato.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando
as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VILA LÂNGARO 
Aos  20 de março de 2018. 

    Claudiocir Milani 
    Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se

Giovani Sachetti
Secretário da Administração


