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Súmula: Dispõe sobre a contratação por tempo de-
terminado para a:tender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do in-
ciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá ou-
tras providências.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná, aprovou e eu, Pre-
feita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Para atender a necessidade temporária de excepcio-
nal interesse público, a Administração Municipal poderá efetuar contratação de pessoal
por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.

Art. 2° Considera-se necessidade temporária de excepcional
• interesse público:

I - assistência a situações de calamidade pública;

11 - admissão de professor substituto;

•
•

•

111 - admissão de professor para suprir a falta de professor
ocupante em cargo efetivo, decorrente de licença .

~ 1° A contratação de professor substituto a que se refere o
inciso 11 far-se-á exclusivamente para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de
exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação ou
licença de concessão obrigatória .

~ 2° As contratações para substituir professores afastados
para capacitação ficam limitadas a dez por cento do total de cargos de docentes da car-
reira constante do quadro de lotação do Município.

Art. 3° O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos ter-
mos desta Lei, será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divul-
gação, inclusive através do Diário Oficial do Município, prescindindo de concurso públi-
co.

~ 1° A contratação para atender às necessidades decorrentes
de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.
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Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado,
observados os seguintes prazos máximos, podendo ser prorrogado por interesse da
Administração por igual prazo:

I - Três meses no caso do inciso I do Art. 2°;
11- Seis meses nos casos dos incisos 11e 111do Art. 2°.

Art. 5° As contratações somente poderão ser feitas com ob-
servância da dotação orçamentária especifica e mediante prévia autorização da Prefeita
Municipal.

Art. 6° É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de
servidores da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e con-
troladas.

~ 1º Excetua-se do disposto no caput deste Art., condiciona-
da à formal comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de:

• I - professor substituto desde que o contratado não ocupe
cargo efetivo integrante das carreiras de magistério do quadro próprio de servidores;

•
•

•

11- profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando
administradas pela União, Estados e Municipios e para atender às necessidades decor-
rentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou em-
prego permanente em órgão ou entidade da administração pública.

Art. 7° A remuneração do pessoal contratado nos termos
desta Lei será fixada:

I - nos casos do inciso 11do art. 2°, em importância não supe-
rior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final de carreira das mesmas
categorias, nos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do órgão ou
entidade contratante;

11- nos casos dos incisos I, 111art. 2°, em importância não su-
perior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de
cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função seme-
lhante, ou, não existindo a semelhança, às condições do mercado de trabalho.

Art. 8° O pessoal contratado nos termos desta Lei não pode-
rá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no
respectivo contrato;
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1\_ ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou
em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

•

•
'.I

•

Art. 9° As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal con-
tratado nos termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo
de trinta dias e assegurada ampla defesa .

Art. 10. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-

se-á, sem direito a indenizações:

I - pelo término do prazo contratual;

1\- por iniciativa do contratado.

~ 12 A extinção do contrato, no caso dos inciso 11,será comu-
nicada com a antecedência mínima de trinta dias.

~ 20 _ A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou enti-
dade contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará no pagamento
ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao
restante do contrato.

Art. 12. O tempo de serviço prestado em virtude de contrata-
ção nos termos desta Lei será contado para todos os efeitos.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário .
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