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LEI  N.23Ow.

C`Estabelece normas para   a   contratacao de pessoaL

por  texpo  determinado,  pelo     Munictpio,  e  di
outras providencias".  ~

A PREREITA MUNICIPAI. DE CONCEICAO DO JACuipE,
Estado da Balia, no uso de uma de suas atribei¢6es legais e tendo em vista o diaposto no ad.  37,
incise IX, da Constitulc5o Federal de 05 de out`foro de  1988,  fez saber que a Camara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art.    10   -   Esta   Lei  regtila   a contratapao   de   maordedr
temporina,   pelo Municipio,   em   chediencia   ac que   preceitua   a   artigo   37,    inriso   IX   da
Constituieac  frferal.

Art.  2°       -    Cousidsra-se    come  maordeutra    temporana  a
contratacao  de  servidnes  per  tempo dcterminado  e  para  atender  a  necessidade  tempofaria  de
excepcional  interesse  ptolico.

Art.     3°    -    Para  os    rfeitos    desta    Lei,     caracteriza-se    a
necessidade  temporiria  quando:

I                    -   Cts   servidores     nao   pudsrem   ser   atendidos   com   os
recursos  humanos  de  que  diap3e  a Administraedo  Pfrolica,  ou;

11          -as  serviaps  forem  da  natureza  transit6ria.

Art.  4°    -    Para    os    efeitos    desta    I*ei,    caracteriza-se    a
excepcional  interesse pdblico  quan.doAsos£:;wig; : forem  indspensaveis :

I
a) Saife pfrolica;
b) Limpeza pouica;
c) Ensiro funcheutal;
d) Segulanca dos beus pflblicos;
e) Seguranca da pquilap§o local.

-  A Manutengao de atividades:

a)  T6enicas ou culturais xpecializadas ou ds profissionais de
founcao universitife;

b) Durante estados decretados de emengthcia ou calamidade
pthlicaL

Art 5®  -  as serviaps contratados pelo regime desta Lei, siinetem -
se as Normas de Direito Pdblico, dem>gat6rio e exofoitante do Direito mvado, sendo admitidos para
exercer meras fung6es e nao cargos existentes na estrirfura de pessoal, chservado a seguinte:

I                  -Inexistencia de vinculo empregatcio ou estatutino com a
Administrapfro Municipal ;

11                 -Inexistchcia  de  estabilidade  de  q`ralquer  natureza  para  o
Contratad°'                          Ill              .   sujeieao absoiuta dos contratus ass temos dessa Leirds       ``  :L=+

regivvas contratos e das comas fixadas pela Alhinistragiv Munlapal,                                \L€\ +|¥`+
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IV           -Passibitidade de rescisao unilateral dos contratos sexpre que
desnecessario  a  contirmapao  des  services,  sem  direito  a  qualquer  indenizagiv,  salvo  es  direitas'
previstos no art. 6° dessa luei;

V        -    Existencia de recurso orquentalo.

Ai+  6°  -  S3o dircttos dos servidores tcmporanos:
I                -Percepcao da remunera¢3o ajustada,  rfeo inferior ao salfrio

minima legal, que podena, apenas, ssr atualizada monetarianente;
11            -D6cino terceiro saldrio integral ou propordonal an tempo do

contrato, mos termes da Ira Municipal;
Ill           -Ferias acrescidas de urn tereo (I/3), apds urn ano de trahalho

ou prqurcional ae tempo do coutra¢o, desde que peenchidos o§ requisites para sua aquisicao, cos
temos da Lei hfunicipal.

harfigrifo iinico -  Os servidores admitidos sob o reSme da presente Iled
ficaso virmiladas ao sistema de prewidfncia oficial adotado pelo Munictpio.

Art. 7®    -  Embora dispensavel o concurso punico e inexigivel o
processo de licicarfe, pars adririssfro de servidores sch a retime dessa I,ci, a Administragivo, sempre
qpe  passivel,  adotari  procedimento  sundrio  de  seleeao,  estal]elecende  requisitos  minimos  pea
contrata¢o.

Art.   8®  -   Somente atraves de contrato escrito e per prazo certo,
sera admitida a contratacto disciplinada nessa Lei.

Art. 9®   ~   0 prazo de contrato de ndo de chra temporiria nao
poderi exoeder a 12(chze) meses, pemitidr sira renovacto, mediante autorizatio le5slativa.

AI.1  lan      -    Constatada  pela  Achinistrapao  a  necessidade  dr
maniitengao  da  fun¢ao  temporaria,  set  chrigatoria  a  sua  trausformacao  em  cargo  ou  funcao
defiritiva, poe I.ei, e a realizap5o do concurso ptiblico para a sou preenehimento.

A.+   Ilo  -     As  despesas  deeonentes  da  presents  Lei,   serao
custeadas, no pesente exercicio, devendo a Governo Municipal destimr vefoa pr6pria mos or9anentas
sulxxpntes.

Ai+  12°    -    Fica o  Poder Executivo  autorizado,  a  medida das
necessidades, promover a regulamentacao dos preceitos oontidos nessa Lei, atravds de decretos ou
portarias.

Art. 13°   -  Esta Lei entrafa em vigor na data ds sira prblicacao,
revogantorse todas as dixposig6es em contririo.

Conceiq5o do Jacutpe, 27 de maio de 1997,
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