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LEI MUNICIPAL NO510/2022 DE O9 DE MARCO DE 2022

DISPOE SOBRE A CONTRATACÅo DE PESSOAL POR

TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER A

NECESS皿ADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL

ENTERESSE PUBL工CO, NOS　6RGÅos DA

ADMⅢSTRACÅo DIRETA E AUTÅRQUICA DO

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME

ESPECIFICA.

O Prefeito do Municipio de Dom Eliseu, Estado do Para, nO uSO de suas atribui96es que lhe s為o

conferidas por lei, apreSenta ajudiciosa aprecia尊O da Colenda Camara de Vereadores o seguinte

PrQjeto de Lei:

Art. 1O. Para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse p心blico, OS 6rg肴os da

Administra9aO Municipal direta, aS autarqulaS e aS funda96es ptlblicas poderわefetuar

contrata辞o de pessoal por tempo determinado’naS COndi96es e prazos previstos nesta lei.

Paragralb血ico・ As con調a96es referidas pelo caput deste artigo dar-Se-aO SOb a forma de

contrato de Regime Especial.

Art. 2O. Considera-Se neCeSSidade temporaria de excepcional i加eresse phblico‥

I - atender a si山a9fb de calamidade pbblica;

II - aSSist6ncia a emergencias em sa心de p的lica;

Ⅲ - PrOmOVer CamPanhas de sa融e pfめlica que n肴o sejam de carater continuo, maS eVentuais,

sazonais, temPOr紅ias ou imprevisiveis, POr f癌o alheio ivontade da administra9急O P皿ica;

rv - atender ao suprimento de profissionais na area da satde’educa9急O, aSSistencia social,

infraestrutura, meio ambiente, agricultura e servlCOS Pbblicos;

V - atender situac6es que tiverem necessidade origin征a em conv台nio, aCOrdo ou givste, entre O

Municipio e os demais niveis de Poder;

VI - atender necessidade de pessoal nos casos de greve em serv19OS eSSenCiais;

VⅡ - realizar servlCOS emergenCiais de conserva辞o em rodovias munlCIPalS;

VⅡI - atender demais situac6es de urgencla Ou emerg6ncia que vierem a ser definidas em lei・

§ lO. A contratac肴o de pessoal de que trata o inciso IV do caput podera oconer para suprir a falta

de servidor efetivo em raz着o de:

I - VaCanCia de cargo;

II _ insuficiencia de servidores nomeados nos cargos existentes no Quadro de Servidores

Efetivos;

IⅡ - afastamento ou licenca;
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IV - inexistencia do cargo no Quadro de Servidores Efetivos; Ou

V - nOmea飾O Para OCuPar CargO em COmiss肴o ou fun確O de confian9a.

§ 2O. A contrata9肴O decorrente de vacancia, insufici6ncia ou inexist6ncia de cargos seratealizada

pelo prazo suficiente a reestrutura9肴O e Cria9為O de cargos ou mesmo pela sua amplia9aO e a

consequente realizac肴o do respectivo concurso p心blico’reSSalvados os casos em que inexistam

candidatos habilitados por concurso ptolico em vigencia para os respectivos cargos・

§ 3O O prazo maximo e suficiente para reestrutura鋳O e Cria9aO de cargos ou mesmo pela sua

amplia辞O e a COnSequente realiza煎o do respectivo concurso pbblico 6 de O2 (dois) anos, SOb

pena de impossibilidade de se contratar novamente noS mOldes desta Lei.

Art. 3O. O recrutamento do pessoal a ser contratado’nOS termOS desta Lei, Ser狂eito mediante

processo seletivo simplificado s可eito a ampla divulga9aO’inclusive atrav6s do 6rg肴o oficial de

Publica9あdo Municipio, PreSCindindo de concurso pthlico.

§ lO・ O processo seletivo simplificado consistir各, Preferencialmente’em PrOVa de titulos

referentes a escolaridade, temPO de servi9O e aPerfei9OamentO PrOfissional, 1evando-Se em

considera辞o as especificap6es de cada cargo ofertado, a Serem definidas no Edital de

§ 20. A contrata辞o para atender as necessidades decorrentes de calamidade p皿ca e de

emergenclaS em Sa心de p的lica prescindira de processo seletivo.

§ 3O. O processo seletivo simp雌cado devera atender, aO menOS, aOS Seguintes pressupostos

minimos de validade:

I - estabelecimento de criterios ot)jetivos de julgamento e avalia9肴O, a Serem eStabelecidos no

Edital de convoca9aO;

II - inexistencia de crit6rios que dificultem a recorribilidade das decis6es da comiss肴o de

avalia辞o e julgamento, POr Parte dos candidatos, bem como pelo controle extemo e social.

Ⅲ一Vincula9肴O aS regraS do edital e a classifica辞O final do certame.

Art. 4O. As contrata96es serao feitas por tempo determinado, Observado o prazo m毛ximo de 12

(doze) meses, nOS termOS do arL 274, e SS, da Lei Municipal nO 416/2015 (RJU)・

Art. 5O. As contrata96es na forma da presente Lei somente poder肴o ser feitas com estrita

observancia do art. 274, e SS, da Lei Municipal nO 416/2015 (RJU), bem como dos limites de

gastos com pessoal e mediante previa e expressa autoriza9着O do Chefe do Poder Executivo.

§1O. O caput do presente artigo n訊o se aplica para as contrata96es temporarias vinculadas a

convenio ou temo de cooperae肴o com prazo deteminado, que COntenha repasse de recursos para

o pagamento do pessoal envoIvido nas atividades, e desde que a verba n肴o integre a receita
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corrente liquida, COnSiderando-Se apenaS COmO gaStOS de pessoal o valor excedente ao

considerado nos planos de aplica確O dos recursos ot)jeto de conv台nios g河stes e temos de

COOPeraCfb.

§2O. As contrata96es deverao ser solicitadas pelos Secretdrios Municipais, atraV6s de oficio

dirigido ao Chefe do Poder Executivo, COntendo:

I - justificativa pomenorizada sobre a necessidade da contrata辞o nos termos do art. 275, §2O’da

Lei Municipal nO 416/2015 (RJU);

Ⅱ - CaraCteriza辞o da temporariedade do serv19O a Ser eXeCutado nos temos desta Lei;

Ⅲ - PeCuliaridades relativas as fun亨6es a serem exercidas pelos contratados na forma desta Lei,

como a carga horatia semanal ou nbmero de horas/aulas, Sal征o e/ou contrapresta確O, 1ocal da

presta辞o do servi9O e POSSiveis necessidades de desIocamento da sede e necessidade de

pagamento de gratificae6es decorrentes da natureza da atividade a ser desenvoIvida;

IV - a eStimativa de custos da contrata9肴O, a Ongem e a disponibilidade dos recursos financeiros

e or9amentんrios necess各rios ds contrata96es;

V - PrOnunCiamentos das Secretarias Municipais de Administra辞O e Planej amento e da Fazenda,

contendo:

a) a Secretaria Municipal de Administra辞o e Plan匂amento emitir鉦nfoma96es俺cnicas sobre

a fun9肴O a Ser desenvoIvida, Salario e/ou contrapresta辞O, bem como sobre a necessidade da

contrata辞o dentro do previsto na presente Lei;

b) a Secretaria Municipal da Fazenda emitira informa印sobre o impacto financeiro das

solicita96es, bem como sobre o or9amentO e PrOgrama9aO, a disponibilidade financeira de

recursos para a realiza辞o das contrata96es solicitadas’em Obedi6ncia as disposi96es

constituci onai s.

§3O. Os 6rg肴os ou entidades solicitantes deverfb encaminhar a Secretaria Municipal de

Administracao e Planej amento relat6rio pormenorizado das contratac6es efetivadas para controle

da aplicacao do disposto nesta lei e da forca de trabalho.

Art. 60.丘proibida a contratacao, nOS termOS desta Lei, de servidores da Administra辞o direta ou

indireta da Unifo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, bem como de empregados

Ou Servidores de suas subsidia.rias e controladas.

§1O. Excetua-Se do disposto no caput deste artigo, COndicionada a formal comprovac奮o da

COmPatibilidade de hor鉦ios, a COntrataCaO Para aS func6es de professor nas Instituic6es

Municipais de Ensino e do Quadro Pr6prio do Magist6rio, reSPeitadas as disposi96es do artigo
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275, §1O, da Lei Municipal nO 416′2015 (RJU); e, do inciso XVi’do art. 37’da Constitui辞O

§20. Sem pr句uizo da nulidade do contrato’a infra9aO aO disposto neste aftigo impo血鉦a

responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado言nclusive em

solidariedade quanto a devolu9為O dos valores pagos aos contratados’desde que apurada a

Art. 7O. A remunera辞O do pessoal contratado, nOS termOS desta lei, Ser猫xada, em importancia

n肴o superior ao valor da remunera9気O inicial constante dos planos de retribui9気O Ou nOS quadros

de cargos e sal各rios do serv19O P拙co, Para Servidores que desempenham fun96es semelhantes,

ou, n肴O eXistindo a semelhan9a, aS COndi96es do mercado de tral,alho.

paragrafo dnico. Para efeito deste artigo’n為O Se COnSideram as vantagens de natureza individual

dos servidores ocupantes de cangos tomados como paradigma.

Art. 8O. O pessoal contratado por prazo deteminado fica vinculado obrigatoriamente ao Regime

Geral de Previdencia Social cujas contribui96es devem ser recolhidas durante a vig6ncia da

COntr加a辞O.

Art. 9O. O pessoal contratado por prazo determinado n肴o podera‥

I - reCeber atribuic6es, fun96es ou encargos nao previstos no respectivo contrato;

II - Ser nOmeado ou designado亘nda que a t知lo precario ou em substitui9わ, Para O eXerCicio

de cargo em comiss為o ou fun辞o de confian9a;

Par勾rafo血ico. A inobservancia do disposto neste artigo importar各em nulidade do contrato

sem pr勘vzo da responsabilidade administrativa das autoridades envoIvidas na transgress急o.

Art. 10. As infra96es disciplinares atribuidas ao pessoal contratado nos temos desta Lei serao

apuradas mediante sindicancia, COnCluida no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa e o

contradit6ri o.

Art. 11. Aplicam-Se aO PeSSOal contratado por prazo determinado os seguintes direitos‥

I _ afastamentos decorrentes de:

a) casamento, POr at6 07 (Sete) dias consecutivos, a COntar do dia da celebra95o;

b) 1uto por falecimento do c6njuge,甜ho, Pai, m急e e im肴o, POr at6 5 (cinco) dias, a COntar da

data do 6bito;

c) licenca-Patemidade de O5 (Cinco) dias, a COntar do dia do nascimento do filho.

§1O. Aos direitos assegurados no inciso deste artigo aplicam-Se aS disposi96es desta Lei no que

couber.
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§2O. Em caso de afdstamentos a que Se referem ds alineas do inciso I do caput deste aftigo, OS

。。ntratados dever肴o apresentar justificativa ao 6rgfo nos seguintes prazos‥

I - Para CaSamentO: anteCedencia minima de 24 (vinte e quatro) horas;

II - 1uto por falecimento do c6可ge’filho証mae e irmfr高t6 72 (setenta e duas) horas ap6s a

ocorr6ncia, devendo ser apresentado o documento de justificativa na data do retorno ao tral)alho;

III - 1icen9a-Paternidade‥ at6 72 (Setenta e duas) horas ap6s a ocorr6ncia’devendo ser apresentado

o documento de justificativa na data do retomo ao trabalho.

Art. 12. O contrato fimado por prazo deteminado extinguir-Se-なvem direito a indenizac6es:

I - Pelo temino do prazo contratual;

II - POr iniciativa do contratado;

IⅡ - POr iniciativa do contratante.

paragrafo血ico. A extin95o do contrato, nO CaSO do inciso II, Sera COmunicada com a

anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias.

Art. 13. Efetivada a contrata辞O autOrizada por esta lei, O 6rgあresponsivel encaminhara a

respectiva documenta確O aO Tribunal de Contas dos Municipios, Para fins de registro e controle

intemo do Poder Executivo Municipal, na forma da lei’nOS temOS do at 71 da Constitui9わ

Art. 14. A contrata辞O nOS termOS desta lei nao confere direitos nem expectativa de direito a

efetiva9詠o no serv19O P調olico municipal.

Art. 15, Esta Lei entrara em vlgOr na data de sua publicapao, reVOgadas as disposic6es em

contr細o, e retrOagindo seus efeitos a lO de janeiro de 2022.

GABENETE DO PREFE工TO MUNECIPAL DE DOM ELISEU佃A, 09 DE MARCO

D巳2022.
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