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LEI N" 08/2007

Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para

atender à necessidade temporária de excepcional inte-

resse público, nos termos do inciso IX da Constituição

Federal, e dá outras providências.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal em caráter emer-

gencial, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público por tempo

determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2° - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público para fins

desta Lei:

I - assistência a situações de calamidade pública;

11 - atendimento à saúde indígena, através de programas objetos de convênio entre a FU-

NASA e Município;

• III - atendimento à saúde local, por meio de programas executados em convênio com os

Governos Estadual e Federal;

. IV - atendimento social às famílias carentes do município, por meio de ações e programas

em convênio entre o município de Diamante D'Oeste e os Governos Estadual e Federal;

V - admissão de professor substituto;

VI - realização de pesquisas e recenseamentos que sejam necessárias à comprovação da

população local;

VII - atendimento a trabalhos temporários que fogem à rotina administrativa.

Art. 3° - O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito medi-

ante teste seletivo simplificado de provas ou de provas e titulos, de acordo com a natureza e

a complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício das atividades,
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que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiên-

cia.

S 1° - A contratação para atender ás necessidades decorrentes de calamidade pública e pro-

fessor substituto prescindirá de processo seletivo.

S 2° - Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam atividades próprias

previstas nos incisos 11 a V, do artigo 2°, poderão permanecer no exercicio destas atividades,

até que seja concluida a realização de processo seletivo público pelo município, com vistas

• ao cumprimento do disposto nesta Lei.

Art. 4° - O tempo de duração será limitado a 12 (doze) meses, com possibilidade de prorro-

gação até o mesmo periodo ou rompimento do contrato a qualquer tempo por interesse da

Administração, limitado á existência de recursos financeiros e orçamentários no projeto.

• Art. 5° - É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração dire-

ta ou indireta no âmbito municipal.

Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo

importará na responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, in-

• clusive solídariedade quanto á devolução dos valores pagos ao contratado.

Art. 6° - A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada:

•

I - nos casos do inciso V do art. 2°, em importância não superior ao valor da remuneração

fixada para os servidores de final de carreira das categorias, nos planos de retribuição ou

nos quadros de cargos e salários do órgão ou entidade contratante;

II - nos casos dos incisos I e VI do art. 2°, em importância não superior ao valor da remune-

ração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço

público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a seme-

lhança, ás condições do mercado de trabalho;

III - nos casos dos incisos 11 a IV do art. 2°, em importância não superior ao estipulado nos
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IV - no caso do inciso VII, do art. 2°, em importância igual ao salário mínimo previsto no pa-

ís.

Art. 7° - Ao pessoal contratado nos termos desta Lei aplíca-se o disposto na Consolidação

das Leis Trabalhistas (CLT), sendo assim, regidos pelo regime celetista.

Art. 8° - Fará parte integrante desta Lei o Anexo I, que obrigatoriamente deverá conter o nú-

I mero de contratados, a carga horária, o valor da remuneração, as atribuições e o programa

ao qual pertence.

Parágrafo único. Sempre que o Municipio sentir necessidade de contratar, na forma desta

Lei, deverá requerer autorização legislativa para alteração e inclusão ou exclusão do quadro

exposto no Anexo I.

Art. 9° - As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas por dotação orçamentária pró-

pria, oriundas dos projetos e convênios com os Governos Estadual, Federal e FUNASA, bem

como de outros convênios que possam eventualmente ser assinados.

I Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos retroativos

a primeiro de junho de 2007.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e sete

Faustino Rodrigues de Magalhães

Prefeito Municipal
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