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``Disp6e   sobre   a   contrata€ao   de   pessoal,   por

tempo determinado, para atender a neressidade
temporaria de excepcional interesse pdblico, nos
termos  do  inciso  IX  do  art.  37  da  Constitui€ao
Federal,  da  Lei  Organica  do   Municipio   e  da
outras providencias" .

"V""a-heleAe i;af:nfeet:ta  do  Municipio  de  Conceicao  do  Jacuipe,  Estado  da  Batty

Excelentissima Senhora, TANIA MARLI RIBEIR0 YOSHIDA, em obediencia ao
disposto  na  Lei  Organica  Municipal,  faz  saber  que  a  Camara  Municipal  de
Vereadores aprovou e foi sancionada a segriinte Lei:

Art. 1° - Para atender a neeessidade temporfria de excepcional interesse pdbhco, os
6rgaos da Administra€ao Municipal direta, as autarquias e as funda€6es ptiblicas
poderao efetuar contrata€ao de pessoal por tempo determinado, nas condi€6es e
prazos previstos nesta lei.

Art. 2° - Considera-se neeessidade temporaria de excepeional interesse ptiblico:

I - assistencia a situac6es de calamidade ptiblica,.

11 - combats a surtos endemicos,.

Ill -admissao de professor;

IV - atividades finalisticas do Hospital Municipal e Postos de Sadde;

V - Admissao de pessoal de apoio administrativo;

Paragrafo  Onico  -  As  contratac6es  para  substituir  professores  afastados  para
capacita€ao  ficam limitadas  a  dez par cento  do  total  de cargos  de doh:entes  da
carreira constante do quadro de lota€ao da iustitui€ao.

Art. 3° - 0 recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta lei, sera
reahizado mediante verificacao da capacidade tdenica do contratado, realizado por
comissaoiustituidaparaestefim,preseindmdodeconcursopdbhicr;,#

Camara  MUA. de  C. do Jaculpe.BA

Recebido Em .VA.th/09.
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Paragrafo tJnico - A contrata€ao de pessoal mos casos  do professor e da area  de
sadde poderi ser efetivada a vista de not6ria capacidade tctnica ou cientifica do
profissional mediante analise do ourric#fum atae que sera avaliado pela Comissao
de  avaliacao  nomeada  pelo  Secretario  Municipal  competente  ou  pelo  Gestor
Municipal;

Art.  4°  -  As  contrata€6es  serao  feitas  por tempo  determinado  e  improrrogavel,
observados os seguintes prazos m6ximos:

I - seis meses, no caso dos incisos I, e 11 do art. 2°;

11 - doze meses, no caso dos incisos Ill, IV e V do art. 2°;

Art. 5° - As contratac6es somente poderao ser feitas com odservancia da dota€ao
ongamenfaria especifica.

§   1°   -  Os   6rgaos   ou   entidades   contratantes   encaminharao   a  Secretaria   da
Administra€ao e para o Setor Pessoal, para controle da aplica€ao do disposto nesta
Lei, c6pia dos contratos efetivados.

§ 2° - Sera encaminhada trimestralmente a Camara Municipal a rela€ao nominal,
ben como as respectivas fung6es desempenhadas pelos funcionanos contratados
por tempo determinado pelo exeeutivo local.

Art.  6°  -  fi  proibida  a  contrata€ao,  nos  termus  desta  lei,  de  servidores  da
Administra€ao direta ou indireta da Un±ao dos Estadas, do Distrito Federal e dos
Municipios,  bern  como  de  empregados  ou  servidores  de  suas  subsidiarias  e
controladas.

§  1° Sem prejuizo  da nulidade do contrato, a infra€ao do  disposto  neste artigo
importari   responsabilidade   administrativa   da   autoridade   contratante   e   do
contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade quanta a devolu€ao dos valores
pagos ao contratado.

Art. 7° - A remunera€ao do pessoal contratado nus termos desta lei sera fixada:

I  -  Em  importancia  nao  superior  ao  valor  da  remunera€ao  fixada  para  os
servidores de final de carreira das mesmas categorias, mos planos de retribui€ao ou
nosquadrosdecargosesalariosdo6rgaoouentidadecontrafan[=;+;+jl
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11  -  Em  importancia  nao  superior  ao  valor  da  remunera€ao  constante  na  Lei
Municipal n° 381/2006, e, tamb€m, dos planos de retribui€ao ou nos quadros de
cargos  e salarios  do  servi€o  pdblico, para servidores  que desempenhem fun€ao
semelhante, ou, nao existindo a semelhanga, as condi€6es do mercado de trabalho;

Paragrafo dnico - Para os efeitos deste artigo, nao se consideram as vantagens de
natureza individual dos servidores ocupantes de cargos tornados como paradigma.

Art. 8° - 0 pessoal contratado mos termos desta lei nao poderi:

I - receber atribui€6es, fung6es ou encargos nao previstos no respeetivo contrato;

11 - ser nomeado ou designado, ainda que a  titulo preeario ou em substitui€ao,
para o exercicio de cargo em corfussao ou fungao de confian€a;

Ill - ser novamente contratado,  com fundamento nesta  lei, antes  de decorridos
vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo na hip6tese
de previa autorizapao Legislativa;

Paragrafo Ohico - A inobservancia do disposto nests artigo importafa na rescisao
do    contrato    ou   na   declara€ao   da   sua   insubeistencia,    sem   prejuizo    da
responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na trans gressao.

Art.  9° - As  infra€6es disciplinares atribufdas ao pessoal contratado nos termos
desta lei serao apuradas mediante sindicancia, concluida no prazo de trinta dias e
assegurada ampla defesa.

Art. 10 - 0 contrato firmado de acordo com esta lei extinguirse-a sem direito a
indeniza€6es:

I - pelo termino do praLzo contratual;

11 -por iniciativa do contratado.

§  1°  -  A  extin€ao  do  contrato,  nos  casos  do  inciso  11,  sera  comunicada  com  a
antecedencia minima de trinta dias.

§  2° - A  extin€ao  do contrato, por iniciativa  do 6rgao ou  entidade contratante,
decorrente de conveniencia administrativa, importara no pagamento ao contratado
de indeniza€ao correspondente a metade do que lhe caberia referente ao restante
docontrat°.Gi'/
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Art. 11 - 0 tempo de servi€o prestado em virtude de contrata€ao nos termos desta
lei sera contado para todos os efeitos.

Art.  12  -  Esta  lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publica€ao,  revogam-se  as
disposi€6es em contrario.

Gabinete  da  Prefeita  Municipal  de  Concei€ao  do  Jacuipe,  em  26  de
Mar€o de 2009.
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