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Lei Nº 4143/2013

DISPÕE SOBRE PROCESSO SELETIVO PARA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do
Paraná, aprovou o PROJETO DE LEI N°  18/2013, e eu PEDRO IVO ILKIV,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

  

Art. 1º Para preenchimento das vagas de MERENDEIRA,
ZELADOR E AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS unicamente nos casos de
afastamento de servidores em casos de licença maternidade, licença
prêmio, licença sem vencimento e licença para tratamento de saúde,
enquanto durarem as referidas licenças, fica autorizado o Município de
União da Vitória  a efetuar contratação de pessoal por tempo determinado,
nas condições e prazo desta Lei.

Parágrafo Único: As contratações são exclusivas para
atendimento da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º As contratações serão feitas observando o prazo de 01
(um) ano, ou até a realização de concurso público, o que ocorrer primeiro.

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos
desta Lei estará sujeito a ampla divulgação pública, precedido de processo
seletivo simplificado.

Art. 4º A remuneração será fixada, e o pagamento do pessoal
contratado nos termos desta Lei será realizado de acordo com dotação
orçamentária: Órgão 07 - Unid: 01 – 2.018 – Manutenção do FUNDEB -
3.1.90.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal.

Art. 5º Fica proibida a contratação, nos termos desta Lei, de
Servidores da Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores
de suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo Único Sem prejuízo da nulidade do contrato, a
infração do disposto neste artigo importará na responsabilidade
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administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive
solidariedade quanto à devolução, dos valores pagos na conformidade do
artigo 4º desta Lei.

Art. 6º Fica vedado ao pessoal contratado nos termos desta
Lei:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no
respectivo contrato;

II - ser nomeado, designado, ainda que a título precário ou em
substituição, para o exercício de cargo ou função de confiança.

Parágrafo Único: A inobservância do disposto neste artigo importará
na rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa
das autoridades que lhe deram causa.

Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal
contratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância,
concluída no prazo de 30 (trinta) dias assegurada ampla defesa.

Art. 8º O contrato firmado nos termos desta Lei extinguir-se-á,
sem direito a indenizações, nos seguintes casos:

I pelo término contratual;
II por iniciativa do contatado;
III  por iniciativa do contratante;
Parágrafo Único - A extinção do contrato no caso dos incisos II

e III deste artigo será comunicada com a antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

Art. 9º O tempo de serviço prestado nos termos desta Lei será
computado para todos os efeitos legais.

Art. 10 Entra esta lei em vigor, na data de sua publicação. 
União da Vitória, 05 de março de 2013.  

PEDRO IVO ILKIV ERALDO ANTONIO DE CASTRO
Prefeito Municipal Secretário Municipal de Administração


