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LEI No 11812014— DE 04 DE JULHO DE 2014 

DISPOE SOBRE A c0NTRATAcA0 DE PESSOAL, 
POR PRAZO DETERMINADO, PARA ATENDER A 
NECESSIDADES DE EXCEPCIONAL INTERESSE 
PUBLICO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

o PREFEITODE ITUPIRANGA: Faco saber que a Cmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei: 

Art. 10 Para atender a necessldade temporária de excepcional interesse ptiblico, a 

Administraco direta, autârquica e fundacional do Munidpio de Itupiranga Estado do Par,poderá 

efetuar contrataço de pessoal por tempo determinado, consoante a disposto no art. 37, inciso IX, 

da Constituico Federal e art. 97 nas condiçães e prazos previstos nesta Lei. 

§ 10  - Ficam resguardados os direitos dos concursados a charnada prioritária sabre Os 
contratados. 

Art. 20 Consdera-se necessidade ternporria de excepcional interesse pibhco: 

§ 10  - Entendern-se como temporárias e excepcionais as situacöes, cuja ocorrência possa gerar 
prejuIzo a pessoas, bens e servicos 

I - assistêncta a situacôes de calarnidade piblica; 

II - assistência a ernergências em saide püblica; 

III - admissão de professor substituto; 

IV - admisso de professor e pesquisador; 

V * programa governamental ou projeto especial para atender a encargos temporãrios de obras e 

serviços de engenharia ou de outra natureza cujas peculiaridades ou transitoriedade justifiquem a 

pré-deterrninaçâo do prazo; 

VI - execução de convènio firmado corn entidades pübllcas Cu privadas para a realizaçäo de 
prograrna, projeto Cu atividades de interesse reciproco; 

VII - projetos de correçâo do fluxo escolar, desenvolvidos no ârnbito da Secretaria Municipal de 
Educacâo, destinados aos alunos da red 	al de ensino corn defasagem de idade-série; 
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VIII - atividades técriicas especializadas, no ârnbito de projetos de cooperaçäo corn prazo 
determinado, implementados mediante acordos Estaduals, desde que haja, em seu clesempenho, 
subordinaçâo do contratado ao órgào ou entidade piblica estadual; 

IX - atividades técnicas especiallzadas necessárias a implantaçâo de órgos ou entidades ou de 
novas atribuicöes definidas para organizacôes existentes ou as decorrentes de aumento transitório 
no volume de trabaiho; 

X - atividades técnicas especializadas de tecnologia da informaco, de comunicaco e de reviso de 
processos de trabaiho, näo alcancadas pelo inciso 

VIII e que não se caracterizem como atividades permanentes do órgo ou entidacJe; 

XI - admissâo de pesquisador, nacional ou estrangeiro, para projeto de pesquisa corn prazo 
determinado, em instituico destinada 6 pesquisa; 

XII- reallzacâo de servico considerado essencial, cuja inexecução, quando ameacado de paralisação, 
possa comprometer a saide ou a seguranca de pessoas ou beris; 

XIII - prestaçäo de servico bracal de plantlo, coiheita e dIstribuico, em areas de pesquisas 
agropecuárlas e execucão de obras Cu servicos de construco, conservaçäo ou reparos; e 

XIV - atendimento a outros servicos de urgência, cuja inexecução possa comprometer as atividades 
dos órgos e entidades da administracão direta e indireta do Municipio e a regular prestacäo de 
servicos pt'ibucos aos usuários. 

5 10  As contrataçOes a que se referem CS InCISOS V, VI, VII e VIII serâo feitas exciusivamente por 
programa ou projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em qualquer area da administração 
pCi bi ica. 

§ 20  Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a declaração de eniergências em 
saCide pCiblica. 

Art. 3o As contratacöes serâo feitas por tempo determinado, observados Os seguintes prazos 
máximos: 

I - 6 (sels) meses, nos casos dos incisos I e II do art. 2o, admitida a prorrogaço pelo prazo 
necessário a superaco da situacâo de calamidade pCiblica ou das situacöes de emergência em saóde 
pCiblica, desde que o prazo total no exceda a 2 (dois) anos; e 

II - 2 (dois) anos, nos demais casos do art. 20,  admitida a prorrogaçâo dos contratos, desde que o 
prazo total nào exceda a 4 (quatro) anos. 

Parágrafo ünico. As prorrogaçöes de que trata este artigo poderäo ser sucessivas e ter pra 
diferenclados, conforme a necessidade do serviço a ser executado, obedecidos Os prazos totais 
previsto nos incisos I e II. 

Art. 40  As contrataces somente poderâo ser feitas corn observância da dotacâo orcamentária 
especifica e mediante prévia autorizacão do Prefeito Municipal, ouvida a Secretaria Municipal de 
Administraço. 

§ 10  A autorizaçäo para contratacâo, corn a indlcaçào de seu fundamerito legal, será publicada no 
Diério Oficlal do Estado, 

§ 20 Os órgäos e entidades contratantes encaminharo a Secretaria de Administracâo, para controle 
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do disposto nesta Lei, minuta dos contratos a serem efetivados. 

Art. 50  A remuneraço do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada em importância no 
superior ao valor da remuneraco constante dos pIanos de carreira ou dos quadros de cargos e 
vencimentos do serviço ptiblico, para servidores que desempenhem funcão sernelhante, ou, no 
existindo a semelhanca, conforme as condices do mercado de trabaiho. 

§ 10 Para Os efeitos deste artigo, näo se consideram as vantagens de natureza individual dos 
servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma. 

§ 20 Caberá ao Poder Executivo fixar as tabelas de remuneraço para as hipóteses de contratacöes 
previstas nesta Lei. 

Art. 60  0 pessoal contratado nos termos desta Lei ficarA vinculado ao Regime Geral de Previdência 
Social, nos termos da legislaço federal. 

Art. 70  0 pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 

I - receber atribuicöes, funcoesou encargos não previstos no respectivo contrato; e 

U - ser nomeado ou desgnado, ainda que a titulo precrio ou em substiiuiço, para o exerciclo de 
cargo em comisso ou funco de confianca. 

Pargrafo iinico. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisäo do contrato, sem 
prejuizo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas. 

Art. 80  Para a celebraco de novo vinculo ternporário corn pessoal anteriormente contratado devern 
ser observados os seguintes intersticios, contados do encerramento do contrato precedente:. 

I - 6 (seis) meses, para contratos anteriores corn prazo total. de vigéncia, incluidas as prorrogacöes, 
de ate 1 (urn) ano; 

II - 12 (doze) meses, para contratos anteriores corn prazo total de vigência, incluidas as 
prorrogaçóes, de ate 2 (dais) anos; e 

III - 24 (vinte e quatro) meses, para contratos anteriores corn prazo total de vigência, incluidas as 
prorrogacöes superiores a 2 (dois) anos, 

Pargrafo ünico. A inobservância do disposto neste artigo importará na declaracão da insubsistência 
do novo contrato, sern prejuIzo da responsabilidade administrativa das autoridades erivolvidas. 

Art. 90.  As contratacOes de que trata esta Lei seräo efetivadas mediante contrato administrativo, sob 
regime de direito ptblico, aplicando-se-Ihes, no que couber, a disposto no Estatuto dos Servidores 
Pibllcos do MuriicIpio, conforme dispuser regularnento do Poder Executivo. 

§ 10  Ficam assegurados aos contratados tern porários o direito a lérias, adicional de férias e 
gratilicacào natatina, diárias e licença maternidade nos termos da Consolidação das Leis do Trabaiho 
- CLT. 

§ 20 Qualquer beneficio no previsto no § 10  dever6 ser concedido pelo decreto que autoriza a 
contrataco. 

Art. 10. As infracöes disciplinares atribuldas ao pessoal contratado nos termos desta Lei sero 
apuradas mediante sindicncia, concluida no prazo de 30 (trinta) dias e assegurada ampla defesa. 

Art. 11. 0 contrato firmado de acordo corn esta Lei extinguir-se-& sern direito a ndenizaçöes: 
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I - pelo término do prazo contratual; 

II - por iniciativa do contratado, avsada a Administraçao corn antecedência de no minimo 30 (trinta) 
dias; 

ill - pelo desaparecimento da necessidade pbtica ou pela extlncäo Cu concluso do projeto que 
ensejou a contratação temporária; e 

IV - ausência de idoneiciade moral, assiduidade, disciplina, eficênaa e/ou aptido para o exerciclo da 
função pelo contratado, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

Art. 12. Esta Lel serã regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de ate 90 (noventa) dias, a 
contar da sua publicaçâo. 

Art. 13. Esta tel entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposiçöes em contráno 
e produzindo efeitos financeiros a partir de 10 de janeiro de 2014, 

Art. 14. Revogarn-se a Lel nd 1026 de 11 de janeiro de 2009 
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