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LEI N· 10.992 

DE 06 DE OUTUBRO DE 2011. 


Acresce rllsposifivWl iJ Lei n"8.828. de 19 de tkzembru de ]{jOI 

VALDOMIRO LOPES DA SILVA ruNIOR, Prefe;to do 
Municipio de Slio lose do Rio Preto, Estado de Sao Paulo, usando 
das atribui>;;6es que Ihe s~o conferidas par lei; 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e de sanciona c 
promulga a s.eguinte Lei: 

Art. lU - 0 artigo 14 da Lei ull 8.828, de 19 de dezembro de 2002. pa.ssa a vigorar acres<;ido do inciso IX, 
com a seguinre redaylo: 

"Art. 14·". 

IX - aprova~!o em avalia\'ao psicol6gica de caniter eliminat6rio, independcme da comprova~iio da 
aptidllo tisica e mental, sempre indispenstlveis," (NR) 

Art. 2" - 0 artigo 14 da Lei n(l 8.828, de 19 de dczcmbro de 2002, passa a vigorar com 0 seu Panigrafo 
unico renumerado COrrlO § 1() e acrescido do § 2° com a seguinte reda~1io: 

"Art. 14- •.. 

§ 2° - 0 edila[ do Process\} de Escolha a que se refere 0 artigo 13 desta Lei deyeni water a 
cientifiddade e Qbjetividade dos ~riterios adotados, bem COnlO preyer a possibilidade de revisao do 
resultado obtido pelo candidate !til ayalia".ito psiwl6gi;;:a previlita nt'I inch:o IX dcste artigo_" (NR) 

Art. 3(1 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica>;i!o. 

Prefeltura Municipal de Si!o Jose do Rio Preto, 06 de outubro de 20 it. 

VALDOMTRO LOPE ILVAJUNIOR 

PREFEI~l\rnNI.~~ 

L'~~NIO TAVOLARO 
PIl0CUkADOR-GI!:RAL DO MUNiCiPIO 
Registrooa!W Llvr!) de Leis e, rnI seguida pl,:bl,,::ada!Nr afixm.:1G na mcsma Jaw c local de oos\ume ¢, pela Irnprensa L(J,-al 



.' 
CAMARA MUNICIPAL DE sAo JOSE DO RIO PRETO  SP B?: 

RUA SILVA JARDIM,3357,FONE: (17)3214,7777/fAX (17)3214·7788 . . I 
wvvw carnararq)/'eto COI'fLor _ 

AU1'6GRAFO N" 12.024/2011 

LEI N" .J..9....2.9. 2 
De ••••••. de 'O"G'O'Uf:'ZOlr de 201.. 

Acresce disposiJiVQs aLei n" 8.818, de /9 de dezembro de 2002. 

V ALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR, I'refeito do 
Municipio de Slio Jose do Rio Preto, Estado de Sao Paulo, usando das atribuiyoes que lhe sao 
conferidas por lei; 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. I" - 0 artigo 14 da Lei n' 8.828, de 19 de dezembro de 2{102, 
passa a vigorar acrescido do inciso IX, corn a seguinte reda9ao: 

"Art. 14 - ... 

IX - aprovayao ern avalia¢o psicologica de carmer eliminat6riot independente da 
comprovayllo da aptidao fisica e mentai, sempre indispensaveis." O"R) 

Art. 2" • 0 artigo 14 da Lei n" 8.828, de 19 de dezembro de 2002, 
passa a vigorar com 0 seu Panlgrafo 11nico renumerado como § 10 e ucrescido do § 2° com a 
seguinte reda~ao: 

§ I' - ... 

§ 2" - 0 edit.l do ProcesSQ de Escolha a que se refere 0 artigo 13 desl. 
LeI devera conter a cientificidade e objetividade dos criterios adotados, bem como preyer a 
possibilidade de revisao do resultado obtido pel0 candidato na ava1ia~.ao psicol6gica prevista 
no inciso IX desle artigo." (NR) 

Art.3'! - Esta Lei entra em vigo na data de sua publicayao, 
Camara Municipal :J.:t\Sao Jose Rio Preto, 

05 de oumbro de 2~: '" 
U6 OUT. 2~1 \" ~ 

i ~~v 
Ver. OSCAR~ uliS PI ENTEL 

Presi etlte' Ca,-ra 
Prujeto d. Lei n' 093/11 . 
Aprovado em 04/10/11, na 35'" Sessiio Ordinar~ 
Registrado e publicado ua Diretoria Legislativu 'da/'\,amara em 05110111 
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PUBUCADA NO JORNAL D'80,IE, 1.~..~.~.Qutllb"o de 2011:: paginas B-02 (classifiead~s) 

LEI N' 10,992 
DE 06 DE OUTUBRODE 2011, 

Acresce disposltivos a Lei n~ 8.828, de 19 de dezembro 
de 2002. 

VALDOMIRO LOPES DASILVA JONlOR. Pref.ito do Mu, 
nicipio de sao Jose do Rio Prato, Estado de sao Paulo, usan
do das atribui¢es que lhe sao oonferidas par lei; 

FAZ SABER que a C~mara Municipal aprovou e ele san~ 
dOna e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° - 0 artigo 14 de Lei nl1 8.828, de 19 de dezembro 
de 2002, passa a vigorar acrescido do incise IX, com a s&
Quinte redacao: 

"Art, 14 ' ... 

IX - aprovat;:ao em avali~ psicol6gica de caraterelimi
nat6ria, independente ds oomprovayao da aptidoo fIsica e 
mental, sempre indispensaVels:;;·{NR) 

Art. Z' - 0 artigo 14 da Lei nb 8.828, de 19 dedezembro de 
2002, passa a vigorar com 0 seu Paragrafo unico renumerado 
como § 10 e acrescido do § 2'" com a seguinte redal(t1.Iio: 

"Art. 14

§ 1°

§ 20 ~ 0 edital do Processo de Escolha a qU& SEt refere 0 
artigo 13desta lei devera conter a cientiflcidade e objetivida
de dos criteOOs adotados, bem como prever a possibilidade 
de revisao do resultado obtido pelo candidate na avaliayao 
psicol6gica prevista no Incise IX deste artlgo." (NR) 

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica
<;a!>, 

Prefsltura Municipal de SM Jose do Rio Preto. 06 de outu~ 
broda2011. 

VALDOMIRO LOPES DASILVAJONIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

LUIZANTONIO TAVOLARO 
PROCURADOR-GERAL DO MUNiCipIO 
Registrada no Livro de Leis e, em seguida publicada por 

afixa~ na mesma data e local de costume e, pela Imprensa 
I. 


