
PREfEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDÊNCIA
PABX (18) 3744-9990 E-mail: pmnindependencia@uol.com.br

Rua Santa Maria, 500 - CEP 16940-000 - Nova Independênica - SP

LEI N° 1112/2011

"DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL nO
311/89, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

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:

Art. 10 - O artigo 30., e seus parágrafos, da Lei Municipal nO 311/89, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Artigo 30. As contratações serão feitas independentemente da existência
de cargo, emprego ou função, mediante processo seletivo simplificado, se
houver tempo, observando-se prazo determinado e compatível com a
situação, bem como a limitação temporal preconizada no artigo 445, da
CLT.

§ 1°. O contrato de trabalho por prazo determinado, conforme disposto no
artigo 451, da CLT, poderá ser prorrogado uma única vez, desde que
observado o prazo máximo de vigência permitido pelo artigo 445, da CLT,
sendo vedada, em qualquer hipótese, a realização de nova contratação da
mesma pessoa, ainda que para serviços diversos, dentro do prazo de 03
(três) meses entre um e outro contrato.

§ 2°. O prazo dos contratos de pessoa para trabalhar em obra certa será
fixado de acordo com a duração da mesma, observando-se, em qualquer
hipótese, o prazo máximo de vigência permitido pelo artigo 445, da CLT.

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta do
orçamento municipal vigente.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário e retroagindo seus efeitos a 10 de janeiro de 2011.

Nova Independência, 03 de maio de 2011.

Publicado na secretaria Geral desta P ,na data supra, mediante a afixação no local
Público de costume.
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Secretário Geral


