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“Tico-tico lá, Zequinha de Abreu cá,  

o músico que encantou além  

das terras do jequitibá” 

 

LEI Nº 3.789, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022. 

 

Dá nova redação aos incisos do §2° do art. 6° da Lei 

n° 2.826, de 02 de junho de 2009, que dispõe sobre 

contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição 

Federal, e dá outras providências. 

 

MARCELO SIMÃO, Prefeito Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, Estado de São Paulo, 

usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:           

 

Art. 1º O parágrafo 2° do art. 6° da Lei n° 2.826, de 02 de junho de 2009, que dispõe sobre 

contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e dá outras providências, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 6° ................................. 

.................................... 

§2°. Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal comprovação 

da compatibilidade de horários, a contratação de: 

I – Dois cargos de professor; 

II – Um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
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III – Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

.................................... 

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

 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro, 08 de dezembro de 2022. 

 

 

MARCELO SIMÃO 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado no Diário Oficial Municipal em 08 de dezembro de 2022. 

 

 

LUCAS DA SILVA RAMOS 

Assessor de Gabinete 

 


