
LEI N° 167912022 

"Altera dispositivos das Leis 60112011, 
60212011, 60312011 e Lei 113012017 e dá outras 
providências" 

O Prefeito do Município de Buritis, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas por Lei; 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Buritis, Estado de Rondônia, aprovou e 

Eu sanciono a seguinte: 

LEI 

Art. 1 0  O § 1 0  do artigo 63 da Lei Municipal n. 60112011 passa a ter a seguinte redação: 

" 1° A cedência ou cessão dar-se-á sem interrupção do interstício para a 

progressão por merecimento, e será concedida pelo prazo máximo de um ano, 

renovável anualmente segundo a necessidade e possibilidade das partes, sem 

ônus para o ensino municipal".  

Art. 2° O § 1' do artigo 61 da Lei Municipal n. 602/2011 psa a ter a seguinte 

" 1 A cedência ou cessão dar-se-á sem inferrupção do interstício par \a 

progressão por merecimento, e será conceØida pelo prazo máximo de ui4 ano, 

renovável anualmente segundo a necessilade  e possibilidade das partes, 4m 

ônus para o Município de Buritis", 	/ 

Art. 30  O § 1' do artigo 57 da Lei Municipal n. 

1° A cedência ou cessão dar-se-á 

progressão por merecimento, e será 

renovável anualmente segundo a ne 

ônus para o Município de Buritis". 

1 passa a ter a 

interrupção do interstíci 	a a 

edida pelo prazo máx 	de um 

lade e nossibili 	artes. 
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ESTADO DE RONDÔNIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

GABINETE DO PREFEITO 

Art. 4° Altera o art. 10  da Lei Municipal N° 1130/2017, que passa a ter a seguinte redação: 

Art. 81... 

1-... 

II-... 

III 

IV-... 

§ 1°... 

§ 2° 

§ 30 

§ 40 

§ 5 1  Nos casos previstos os incisos 1, II, III e IV, progressões por 

merecimento e o temp de serviço não serão interrom idos. 

§ 6° 

§ 7° 

§ 8° 

§ 9° 

Art. 5° Esta Lei entra em igor na data de sua publicação, re gando-se as 

disposições em contrário. 

Gabinete 	refeito do M icípio de Buritis - 
qttS at Øo O .ë%o.%° 	 R , aos vinte e uatro d s do mês de març 

doi. 
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