
Lei nº 435/2002 
 
 
 

Disciplina o Regime de Emprego Público do Pessoal 
da Administração Municipal e dá outras 
providências. 
 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º O pessoal admitido para emprego público na Administração Municipal, terá sua 

relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943 e Legislação Trabalhista correlata, naquilo que a Lei não dispuser em contrário. 

§ 1º Leis específicas disporão sobre a criação dos empregos de que trata esta Lei no 

âmbito da Administração Direta. 

§ 2º É vedado: 

I- Submeter ao Regime de que trata esta Lei os cargos públicos de provimento em 

Comissão. 

Art. 2º A contratação de pessoal para emprego público deverá ser precedida de Concurso 

Público de provas ou de provas e títulos, conforme a natureza e a complexidade do emprego. 

Art. 3º O contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato 

unilateral da Administração Pública nas seguintes hipóteses: 

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT; 

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; 

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, e o prévio 

conhecimento dos padrões mínimos exigidos para continuidade da relação de emprego, 

obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas; 

V- Término do programa criado especificadamente a que se destina a contratação. 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e dois. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


