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LEI NQ 446/93
SÚMULA - Institui o Regime Jurídico 6nico pa

ra os Servidores' Públicos Municipã
is do Município de Grandes Rios, ã
dá outras providências.

Para efeitos desta Lei, Servidor é a pessoa /
em cargo público, de provimento efetivo ou em

, ,Art, 39 - Cargo Publico e o criado por lei, com denomi-
nação própria, em númerO cert~.e pago pelos cofres do Município, /
cometendo-se ao seu titular u~ conjun~o de deveres, direitos, atri
buiçQ~s e responsabilidades. -

Art, 49 - É proibida a prestação de serviços gratuitos
salvo .os casos previstos em lei.

Servidores Públi-
estatutário, in~

dos,
e o

Único
Rios,

A CAMARA MUNICIPAL DE GRANDES RIOS, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e, tendo em vista o
contido no Art. 29, ~ lQ~ incisos I e 11, combinado com o~Art. 6Q,
inciso XXXII, da Lei organica do Município de Grandes Rios9 aprQ
vou, e eu, GILBERTO ANTONIO RICIERI, Prefeito Municipal, sanciono
a seguinte LEI:

Art, lQ - O Regime Jurídico
cos Municipais do Municipio de Grandes
tituído por esta Lei.

Art, 2Q -
legalmente investida
comissão o--

emArt. 79 - Revogam-se
blicação.

de um

Art. 5Q - Os atuais servidores da Administração direta,
ocupantes de empregosCem regime jurídico definido pela Consolida -
ção das Leis do Trabalho, terão seus ~mpregos transformados em car. - -gos publicas na data da publicaçao desta Lei. .

, .Paragrafo Primeiro - Os ocupantes de empregos temporari
os não se incluem no ragime desta Lei. -

, ~,Paragrafo Segundo - Aplicar-se-a aos Servidores Publi -
cos Municipais referidos neste artigo, a Lei Estadual nQ 6.174, de
16 de Novembro de 1.970, do conformidade com as disposições consti
tucionais aplicáveis, ató o que o Município de Grandes Rios venha7
editar Estatuto próprio, por intermódio de Lei especifica,

Art. 6Q - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu -•
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