
      
PREFEITURA DE MUZAMBINHO 

ESTADO DE MINAS GERAIS SEM ae, 

  

LEI 3.435, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2016 

DISPOE SOBRE A CONTRATACAO 
TEMPORARIA DE PESSOAL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE 
EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, 
VISANDO AO ATENDIMENTO DO 
PLANO DE CONTROLE DO AEDES 
AEGYPTI, NOS TERMOS DO ART. 37, 
IX, DA CONSTITUICAO FEDERAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1°.0 Executivo Municipal fica autorizado a contratar, em raz&io de excepcional 

interesse publico, 3 (trés) profissionais para executarem fungdes de Agente de Controle de 

Vetores. 

Art. 2°. As contratagdes de que trata esta Lel, tero vigéncia da data da efetiva contrata¢ao 

até o prazo maximo de 6 (seis) meses, prorrogavel por igual periodo, podendo o Municipio 

rescindir o contrato unilateralmente, por conveniéncia administrativa e a qualquer tempo. 

Art. 3° - Para atender 4 Contratag4o prevista no Art. 1° desta Lei, ficam criadas 3 (trés) vagas 

para o cargo de Agente de Controle de Vetores, Nivel IV, constante da Lei Complementar n° 

029, de 21 de marco de 2011. 

Art. 4° - E vedado o desvio de fungo das pessoas contratadas na forma da Lei, sob pena de 

nulidade do ato. : 

Art. 5° - O pessoal contratado nos termos desta Lei nado podera: 

I —receber atribuicdes, funcdes ou encargos nao previstos na respectiva fungao, 

nem ser colocado a disposic4o de outro érgiio ou entidade; 

II — ser nomeado ou designado, ainda que a titulo precario ou em substituigao, 

para o exercicio de cargo em comissao ou fungao de confianga. 

Art. 6° - As vagas criadas por esta Lei extinguir-se-do ao término dos contratos dela 

decorrentes, respeitado o prazo do artigo 2° desta Lei. 
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Art. 7° - Aplicar-se-4 ao pessoal contratado nos termos desta Lei, as regras estabelecidas no 

respectivo contrato e no que couber, as normas insitas no Regime Juridico Unico dos 

Servidores Publicos Municipais. 

Art. 8° - O pessoal contratado poderé, a critério da administragdo municipal, prestar servigos 

em qualquer local, dentro do territério do Municipio. 

Art. 9° - O Pessoal contratado, por forca da presente Lei, seré vinculado ao Regime Geral de 

Previdéncia Social. 

Art. 10 - As despesas decorrentes da execugao da presente Lei serao suportadas pelas 

dotagdes orgamentarias préprias, consignadas no orgamento vigente, com recursos financeiros 

provenientes do Ministério da Satide e parcela do Municipio. 

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 

Muzambinho/MG, 02 de fevereiro de 2016. 

Roosevelt ira de Paula 
Prefeito em exercicio 

Registrado e Publicado no local 
de costume, no Saguao desta (ie 7 te ‘ 
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