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LEI NR.: 001195

•
SUMULA DISPOE SOBRE A CONTRATACAO DE
PESSOAL TEMPORARIO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE aprovou, e eu,
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei.

A~T. 01 - As contratacoes de pessoal temporario, por
tempo determ~nado, para atender necessidade de servico em caso de
excepcional interesse publico, nos orgaos da Administracao
Municipal, do Poder Executivo, obedecerao as seguintes normas,que ficam estabelecidas nesta Lei.

ART. 02 Considera-se como excepcional interessepublico, as contratacoes que visam:

I - atender situacoes de calamidade publica;
II - combater surtos epidemicos;

ca; III - promover campanhas de vacinacao e de saude publi

1
IV - atender necessidades relacionadas com a constru-

cao, recuperacao e restauracao de obras publicas;
V - atender o suprimento de docentes em salas de au-

la e pessoal especializado de saude, exclusivamente nos casos de
licenca para tratamento de saude por prazo superior a 30 (trinta)
dias, licenca especial, licenca maternidade, licenca sem
remuneracao, aposentadoria, exoneracao e falecimento;

VI - atender convenios celebrados entre o Municipio e
a Uniao, ou Estado;

ta Lei,
este nos
de dois
Trabalho.

ART. 03 - As contratacoes previstas no artigo 02 des
deverao ser precedidas de teste seletivo, dispensado

casos previstos no seu inciso I, e terao o prazo maximo
anos, sendo regidas pela ConsoIidacao das Leis do

PABAGBAFO UNIÇQ Decorrido o prazo do contrato
celebrado entre ~s partes extinguir-se-a o vinculo trabalhista.
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ART. 04 - Os salarios do pessoal temperario previsto
nesta Lei, nao poderao ser superior ao piso das categorias
funcionais do quadro de vencimentos dos servidores Estatutarios
do Municipio.

ART. 05 - As contratacoes deverao ser solicitadas pe
los Secretarios ou Diretores dos orgaos basicos do Executivo Muni
cipal, devidamente formalizados e instruidos, contendo:

I - justificativa sobre a necessidade de contratacao

11 - caracterizacao de excepcional interesse publico
e da necessidade temperaria do servico a ser realizado;

111 - tipo de emprego e respectivo salario a ser pago;

IV - numero de contratacoes a serem realizadas;

V - previsao do prazo para realizacao do servico;

ART. 06 - As contratacoes a que se refere esta Lei,
somente poderao se efetivar mediante autorizacao previa do Chefe
do Poder Executivo, precedida de pronunciamentos das Secretarias
da Administracao, e da Fazenda.

ART. 07 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicacao, revogando-se as disposicoes em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal, em dezesseis de marco de 1995.
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