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ESTADO DE SÁO PAULO 

Lei N.o 1732, de 13 de maio de 2014. 

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
CELEBRAR CONTRATO DE CARÁTER TEMPORÁRIO, 
NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICO PARA ATENDER 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc ... 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SA.~CIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Guzolândia autorizado a contratar 
por tempo determinado para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público, na 
forma do Artigo 37, Inc. IX, da Constituição Federal, conforme segue: 

- 01 (um) FARMACÊUTICO 
§1° A contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado, que será 

regulamentado pelo respectivo edital de seleção, cuja divulgação se dará no mural de publicações da 
Prefeitura, pelo jornal de circulação local da cidade, bem como site da prefeitura, visando dar 
publicidade ao certame. 

§2° O processo Seletivo Simplificado a que se refere o parágrafo anterior será 
coordenado por Comissão composta por 03 (três) servidores de provimento efetivo, nomeados pelo 
Prefeito Municipal especificamente para este fim. 

Artigo 2° A carga horária, bem como os vencimentos serão os mesmo do cargo já 
existente nos quadros da administração municipaL 

Artigo 3° O prazo de vigência da contratação será de até 01 (um) ano a contar da 
assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. 

Parágrafo Único. A contratação de que trata esta Lei, poderá ser rescindida a 
qualquer moment ,1 ependente de notificação ou aviso prévio, principalmente, se houver nomeação 
de candidato apr ado concurso público, neste ínterim, ou retomo de servidor já estável ao cargo. 

Artigo ° - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão à conta 
das dotações pró!\rias do or ento. 

rtigo 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogando as 
disposições em cot\trário. ~"~i 

. prefe~ciPal de Guzolândia, ao~ 13 de maio de 20; •. . 

LUIZ Anto~. de Carvalho ClaudIO Roberto d/f1tlva Lulto 
pr:~~icipaJ Assessor JuJídico 

Registrado· . ivr r' prio e Publicado na ~'ria~ Prefeitura Municipal de 
Guzolândia, por afixação no Quadro de n TA'sUPAA~"~ 
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