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LEI COMPLEMENTAR N° 156/2015
De 07 de outubro de 2015.
Acrescenta parágrafos ao artigo 10, da Lei Complementar n 2 74, de 17 de maio de 2006.

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do Município de
Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de
suas legais atribuições, etc.;
FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele
sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1°. O artigo 10, da Lei Complementar n2 74, de 17 de maio de 2.006, que Dispõe sobre o Plano de
Cargos e Carreiras, o Quadro de Pessoal e dá outras providências, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos:
"Art. 10.
§ 12 . No mínimo, 20% (vinte por cento) do total de vagas existentes para os cargos de
provimento em comissão do Quadro de Pessoal da Prefeitura, deverão ser preenchidos por servidores
ocupantes de cargos ou empregos de provimento efetivo.
§ 22. Para cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a Prefeitura deverá possuir em
seu Quadro de Pessoal Permanente, servidores detentores de cargos de provimento efetivo cuja formação
escolar e profissional sejam compatíveis com os requisitos mínimos exigidos para o provimento do cargo em
comissão ao qual destina-se a nomeação.
§ 32 . Constitui pressuposto para o exercício do cargo em comissão no percentual estabelecido
no § 12 , que o servidor goze do elemento confiança da autoridade competente para efetuar a sua nomeação,
e que o mesmo consinta com sua nomeação.
§ 42 . Não preenchidos os requisitos estabelecidos nos §§ 22 e 32, admitir-se-á
excepcionalmente, a redução desse percentual, desde que devidamente demonstrada a impossibilidade do
cumprimento do mínimo estabelecido."
Art. 2°. As despesas decorrentes com a execução desta lei, correrão por conta de dotações próprias,
consignadas no orçamento vigente.
Art. 32 . Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
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