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LEI N° 987/2009

"Dispõe sobre a criação de emprego público de
provimento em comissão, junto a Coordenadoria
de Educação e Cultura, e dá outras providencias",

JOSE PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipai de Nova Independência,
Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a
seguinte Lei: -

Artigo 1° - Fica criado, junto ao Departamento Municipal de Educação e
Cultura, integrante dos Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Prefeito
(item 5, do inciso I, do artigo 1°. da Lei 375/90, e suas posteriores
alterações), o emprego público de "COORDENADOR DE ESPORTES" e sua
respectiva vaga, de provimento em comissão, assim considerado de livre
nomeação e exoneração, integrante do Grupo de Direção Superior de que
tratam os Quadros 3 e 4, da Lei 376/90 e suas posteriores alterações,
fazendo jus a remuneração equivalente ao nível GDS-6.

Artigo 2°, O emprego público ora criador de provimento em corrussao,
sujeita-se ao regime jurídico da CLT, enquadrando-se na hipótese excessiva
preconizada no inciso II, do artigo 62, do referido Diploma legal.

Artigo 3°, As despesas necessárias para a execução da presente Lei
correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente,
suplementadas se necessário.

Artigo 4°, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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