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LEI COMPLEMENTAR N° 079/2017 

 

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N.º 

025 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007 QUE DISPÕE SOBRE A 

REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E 

VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE 

VISCONDE DO RIO BRANCO – MG, ESTABELECE NORMAS 

GERAIS DE ENQUADRAMENTO, INSTITUI TABELA DE 

VENCIMENTOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

O povo do Município de Visconde do Rio Branco – Minas Gerais, 

por seus representantes, aprovou e eu Prefeito Municipal, 

sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

Art. 1º. O artigo 22, os incisos IV e V do artigo 23, o artigo 

24, o § 1º do artigo 26, o inciso I do §1º, o §2º e os incisos I e II 

do § 6º do artigo 27, todos da Lei Complementar n.º 25 de 19 de 

dezembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 22. Para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público e para execução de convênios e Programas, de 

caráter transitório, cujo prazo de duração não ultrapasse 2 (dois) 

anos, mediante contrato respeitando a Lei Orgânica e inciso IX do 

artigo 37 da CF. 

(...) 

Art. 23. (...) 

(...) 

IV. Substituir professor, desde que em decorrência de doença, 

acidente, licença, aposentadoria, exoneração ou demissão do 

titular do cargo, caso não seja possível a substituição por 

outro servidor do quadro, sem prejuízo do serviço público, e, 

em caso de afastamento de longa duração, desde que seja 

realizado novo concurso público para o provimento do cargo; 

V – Atender às outras situações de urgência, e, que não tenha 

candidato concursado aprovado. 

(...) 

Art. 24. As contratações de que trata o artigo 22, terão dotação 

específica e poderão ser realizadas pelo período de até 06 

(seis) meses, renovado por uma única vez, caso seja de 

necessidade da Administração Municipal, exceto para execução 

de Convênios e Programas cuja duração será de no máximo 1 (um) 

ano, prorrogável por igual período, por uma única vez. 

(...) 

 

Art. 26. (...) 

(...) 

§1º- As contratações a que se refere esta Lei poderão viger pelo 

prazo máximo de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, por uma 

única vez, podendo o município rescindir o contrato, unilateralmente, 
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por conveniência a qualquer tempo.  

(...) 

 Art. 27. (...) 

(...) 

§1º- (...) 

I – admissão de profissionais substitutos, desde que em 

decorrência de doença, acidente, licença, aposentadoria, 

exoneração ou demissão do titular do cargo, caso não seja 

possível a substituição por outro servidor do quadro, sem 

prejuízo do serviço público, e, em caso de afastamento de 

longa duração, desde que seja realizado novo concurso público 

para o provimento do cargo.  

(...) 

 

§2º- A contratação de profissionais substitutos a que se refere 

o inciso I do §1º far-se-á exclusivamente para suprir a falta 

de profissionais de carreira, desde que em decorrência de 

doença, acidente, licença, aposentadoria, exoneração ou 

demissão do titular do cargo, caso não seja possível a 

substituição por outro servidor do quadro, sem prejuízo do 

serviço público, e, em caso de afastamento de longa duração, 

desde que seja realizado novo concurso público para o 

provimento do cargo.  

(...) 

§6º- (...) 

I – seis meses, renovado por igual período por uma única vez. 

II – a duração do programa de caráter transitório, cujo prazo de 

duração não ultrapasse 2 (dois) anos do contrato com prazo 

determinado de 1 (um) ano, prorrogável por igual período por uma 

única vez.” 

 

Art. 2º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando-se o inciso II do art. 21, o inciso VI do art. 

23, o inciso II do §1º do art. 27 todos da Lei Complementar n.º 25 de 

19 de dezembro de 2007.  

 

 

Visconde do Rio Branco, 20 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 

 


