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LEI N.• 573/2002- DE 08 DE OUTUBRO DE 2002.

AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR
CONTRATOS DE PRESTAt;AO DE SERVIt;O POR
TEMPO
DETERMINADO,
EM
DESIGNAt;AO
TEMPORARIA, PARA OS CARGOS QUE NAO
ESTAO PREVISTOS NO EDITAL DO CONCURSO
PUBLICO, OU PARA AQUELES QUE, EMBORA
PREVISTOS
NO
EDITAL,
NAO
FORAM
SUFICIENTEMENTE PREENCHIDOS POR FALTA
DE APROVAt;AO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE ATiLIO VIVACQUA, ESTADO DO ESPiRITO
SANTO, usando de suas atribui!;oes legais fa!;O saber que a Camara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Artigo 1•. - De acordo com a necessidade do Servi!;O Publico e sem que
isso importe em extrapola!;io do percentual maximo a ser aplicado com
a folha de pagamento de pessoal, fica autorizado o Executivo firmar
Contrato de Presta!;iO de Servi!;O por tempo determinado, em car;!lter
de designa!;iiO temporiria - DT -, para os cargos e fun!;oes que nio
estiveram previstos no Edital do Concurso Publico.
Paragrafo Primeiro - De acordo com a necessidade do Servi!;O Publico
e sem que isso importe em extrapola!;io do percentual maximo a ser
aplicado com a folha de pagamento de pessoal, fica o Executivo
autorizado a criar secretarias e nomear secretarios, em cariter de livres
nomea!;oes e exonera!;oes.
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Paragrafo Segundo - 0 artigo supra nilo se aplica as contrata~;oes para
os cargos de confian~;a e em comissilo, os quais silo regulamentados
pelo artigo 37 da Constitui~;ilo Federal da Republica e silo de livres
nomea~;aes e exonera~;Oes do Executivo.
Artigo 2°.- De acordo com a necessidade do Servi~;o Publico e sem que
isso importe em extrapola~;ilo do percentual maximo a ser aplicado com
a folha de pagamento de pessoal, fica autorizado o Executivo a finnar
Contrato de Presta~;ilo de Servi~;o por prazo detenninado, em carater de
designa~;ilo temporaria - DT, para os cargos e fun~;Oes que, embora
previstos no Edital do Concurso Publico, nilo obtiveram aprova~;ilo para
convoca~;ilo, ou ainda que nilo tenham sido suficientemente
preenchidos, nilo havendo aprovados a espera de convoca~;ilo.
Artigo 3°. - Esta Lei entrara em vigor na data de sua
revogadas as disposi~;oes em contrario.

publica~;ilo,
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