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LEI COMPLEMENTAR N° 058 / 2011

"Dispõe sobre a alteração do Anexo II da Lei
Complementar
providencias**.

n** 002/93, e da . outras

PAULO SERGIO DE MORAES, Prefeito do Município de 
laras. Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Artigo 1°- Fica criada, no Quadro de Pessoal da Prefeitura 
de laras, quadro permanente -  Anexo II, da Lei Complementar n° 002/93 e 
suas alterações posteriores, nova vaga ao emprego publico abaixo 
discriminado, que será provido de acordo com a legislação vigente, regidos 
pela Consolidação das Leis do Trabalho -  C. L. T., a saber:

Descrição Quant. Carga
Horária Referência Requisitos

Agente 
Comunitário 
de Saúde

01 40 horas 
Semanais

06 -  A 
R$ 714,00

Residir na área da 
comunidade em que atuar; 
haver concluído com 
aproveitamento curso de 
qualificação básica para a 
formação de Agente 
Comunitário de Saúde; 
haver concluído o ensino 
fundamental, no ato da 
contratação e ser aprovado 
em concurso público através 
de processo seletivo de 
provas, ou de provas  ̂-e 
títulos. vOV'

Artigo 2° - As despesas para a execução da presente Içii
consi^adas no orçamentçccorrerão por conta das dotações próprias 

vigente, suplementadas, se necessário for.
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publicação.
Artigo 3° - Eista lei eutrará em vigor ua data de sua

R^ristre-se e Publique-se.

Pref. Mun. de laras, 11 de abril de 2011.

PAIH^ SERGIO DE MORAES 
Prefeito Municipal
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