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LEI N.º 002/2009 
DATA: 05/03/2009 

 
 

SÚMULA: Altera dispositivos da Lei Municipal nº 
003/2006, de 09 de março de 2006, conforme 
especifica.  

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, 
APROVOU E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE, 
 

 
LEI: 

 
 

Art. 1º - O Artigo 2º da Lei Municipal nº. 003/2006 de 09 de março de 2006, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 2º - O provimento dos empregos referidos no caput do artigo 1º desta Lei 
deverá ser precedido de aprovação e classificação em processo seletivo 

público conforme a natureza e a complexidade do emprego, que será regido 

pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452, 

de 1º de maio de 1943, bem como legislação trabalhista correlata.  

 

Art. 2º - O Artigo 4º da Lei Municipal nº. 003/2006 de 09 de março de 2006, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

Art. 4º - Os contratos de trabalho celebrados com fundamento na presente Lei 
serão rescindidos nos seguintes casos: 

 
I – prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, apurada em procedimento 

administrativo; 

II – acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 
III – necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, 
nos termos da lei complementar a que se refere o artigo 169 da Constituição 

Federal; 



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 
Estado do Paraná 

 

                                   Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070 

                                      CNPJ: 76.205.970/0001-95    Fone: (42)  3635-8100        Fax: (42)  3635-1231 

 
  GABINETE DO PREFEITO 

 
 
 

IV – insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se 
assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, 

que será apreciado em trinta dias; 

V – extinção dos programas federais e estaduais implementados mediante 
convênio ou ajustes similares, e que originaram as respectivas contratações. 

 
§ Único - Nas hipóteses dos incisos III e V, a rescisão contratual far-se-á nos 
moldes do art. 477 da CLT. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

  
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul/PR, em 05 de março de 2009. 
 

 
 

 
 
 
 

JONATAS FELISBERTO DA SILVA 
Prefeito Municipal 

 


