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LEI N° 1018/2009

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE E~PREGOS
PÚBLICOS E ALTERAÇÕES DO QUADRO DE
PESSOAL EFETIVO DO MUNICIPIO, E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS"

JOSÉ PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal 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 10
- 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 e sua respectiva vaga de "TÉCNICO DE ESPORTE", de nível superior,
com graduação em educação física, a ser provido mediante prévia aprovação
em concurso público, com carga horária de 04 (quatro) horas diárias e/ou 20
(vinte) horas semanais, e remuneração inicial equivalente ao nível NIS-9.

Parágrafo único - O Prefeito Municipal incluíra no Manual de Atividades
Funcionais, por Decreto, a regulamentação do emprego público criado no
"caput" deste artigo.

Artigo 20
- Fica reduzida a carga horária dos empregos públicos de "MÉDICO"

das especialidades Pediatria, Ortopedia, Ginecologia e Cardiologia, criados pela
Lei Municipal nO765/2004, em seu artigo 1°, de 12 (doze) horas semanais para
08 (oito) horas semanais.

Artigo 30
- Fica alterado o nível de remuneração inicial previsto para o emprego

público de "ELETRICISTA", do atual NM-16 para NM-31.

Artigo 40
- As despesas decorrentes para a execução da presente ~ei correrão

por conta de dotaçõe~. próprias consignadas no orçamento!. i ente,
suplementadas se necessano. .
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Artigo 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcaçãç, revogadas as
disposições em contrário, e retroagindo seus efeitos ao dia 10 de outubro de
2009.

Nova Independência, 20 de outubro de 2009

Publicado na Secretaria Geral, desta PM, na data supra, mediante a
afixação no local público, de costume.


