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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BELA VISTA-SP
Rua Major João Soares, n°1.236-Cx. P.03-Tell. (016)3142-8100
CEP: 14440-000-São José da Bela Vista-SP
CNPJ.N°59.851.600/0001-06
LEI MUNICIPAL DE N01. 464 DE 18 DE JULHO DE 2013
"Dispôe sobre a contratacäo par tempo determinado para atender a
necessidade temporãria de excepcional interesse pi.'iblico, nos termos
do inciso IX do art. 37 da Constituicào Federal, e d6 outras
provide n cia s"

CELIA MARIA FERRACIOLI DOS SANTOS, Prefeita Municipal de
&ão José da Bela Vista - Estado de São Paulo, no usa de suas atribuiçOes legais, que Ihe são
conferidas faz saber que a Cãrnara Municipal de São José da Bela Vista-SF APROVOU e ELA

PROMULGA e SANCIONA a seguinte LEI:
CONSIDERANDO, necessidade de contratacao de profissionais que exercam
atribuicOes necessárias a realizaçao e execuçao de projetos vinculados ao Departamento de
AssistOncia Social do Municipio de São José da Bela Vista-SF, atendendo o disposto na letra
"i" do inciso VI do artigo 20 caput da Lei Federal n° 8.745/93.

APROVA:
Artigo 10) - Fica autorizado a Frefeitura Municipal de São José da Bela Vista-SF a
realizar processo seletivo simplificado para contratar profissionais que exercam as atribuiçOes
discriminadas nesta Lei, par prazo determinado de urn ano, podendo ser renovado par igual
periodo.
Artigo 20) - Fica autorizado a contratacão de, rnediante processo seletivo
si m p1 ifi cado:
- Artesã - AtribuicOes: Desenvolver oficinas de artesanato, carga horária de
24horas sernanais, rernuneraçao mensal de R$ 800,00:
II - lnstrutor de Artes Marcials - AtribuicOes: Desenvolver a Programa "Jiu-jitsu
Socio-Educativo", carga horéria de 24horas sernanais, rernuneracao mensal de R$ 900,00;
Ill - Monitor(a) de Ernbelezamento: AtribuiçOes: Desenvolver curso de
capacitacão de cabeleireiro(a), manicure e rnaquiagem, corn carga horãria de 24horas
semanais, remuneração mensal de R$ 700,00;
IV - lnstrutor(a) de Fanfarra: AtribuicOes: Ensinar crianças e adolescentes
referenciados pelo Frograma Jovem Cidadão a utilizar as instrumentos da Fanfarra Municipal,
corn carga horãria de 12horas sernanal, remuneração mensal de R$ 700,00;
V - Costureira - AtribuicOes: Desenvolver cursos de corte e costura, carga horária
24horas sernanais, corn remuneração mensal de R$ 700,00;
Artigo 31) - As despesas corn a aplicação da presente Lei crão par conta de
dotacao orçamentária propria consignadas no orgamento vigj&pOe ILLplementadas se
IRA I
necessário.
Artigo 40) - Esta Lei entrará em
disposicoes em contrario.
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