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E_IVIENT& Altera artigos da Lei Municipal no

107, de 20 de abrii de 20A6. para que se

obedeça ao disposto no artigo 37, inciso II, da

Constituição Federal e dá outras providencias.

G PREFEITO BO V{TTNICÍPIG E}E NAZARE DÂ MATA, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO, usando de suas atribuições legais. faz saber que a
Câmara Municipal APROVOU e ELf sanciono e prornulgo a seguinte LEI:

Art. 10 O artigo 2" daLeí Municipal no 107, de 20 de abril de2106,passa a
risorar acrescido do seguinte inciso.

il - o recrutamento do pessoal a ser eontratado, nos termos desta Í,ei, será
feito mediante processo seietivo simplif,cado sujeito a ampla divulgação,
inclusive através do Diário oficial do Município, prescindindo de concuÍso
públieo.

Art. 2oO artigo 3" dalei Municipal n' lA7 DOA6, passa a vigorarcom a
seguinte redação.

Art. 3o A Contratação efetuada com base na presente lei terá o ptazo
máximo de duração de l2(doze) meses a contar do ato do Chefe do poeier

Executivo que, na forma do art. 2o, IÍ., declara a necessidade temporária de
excepcional interesse público, podendo ocorrer prorrogação do prazo ou
renovação do contrato, por iguai período.

Art. 3oA letra "a", do artigo 4o, da Lei Municipal no \07Daa6, passa a
r-i_qorar com a seguinte redação.

a) Pruzo máximo de i2(doze) rneses, podendo ser prorrogado ou renovado
por igual períodc;

Art. 4". As despesas da presente Lei
existeate no orçamento, supiementada se necessário.
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Art. S". A
prodr.rzindo os seus efeitos
disposições em contrário.

GABINETE DO PRHFEITG

presente trei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando-se as demaisa partr de 1o de janerro de 2019.

io de Nazaré em 0i de março
de2Al9.

DO NASCIMENT'O
TO
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