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LEI N". 537/2017 DE 09 DE J[T}{HO DE 2017.

"Dispde sobre o contrataQdo por tempo determinado

para atender a necessidade tempordria de excepcional

interesse p blico, nos termos do inciso IX, do artigo

37, da Constituigdo Federal e inciso X do artigo 92 do

ConstituigAo do Estado de Goids, e dd outras

providAncias. "

A Cdmara Municipal de Santa Fd de Goiris, Estado de Goi6s, aprova e sua Mesa Diretora

promulga a seguinte emenda i Lei orgdnica do Municipio:

Art. lo - Para atender a necessidade temporriria de excepcional interesse

ptiblico, a administragio municipal direta, as autarquias e fundag6es pirblicas poder6o efetuar

contratag6es de pessoal por prazo determinado, pelo prazo m6ximo de 2 (dois) anos, nas

condig6es e prazos previstos nesta Lei.

Art 2o - Considera-se necessidade temporaria de excepcional interesse

priblico aquela que comprometa a prestagio contfnua e eficiente dos servigos pr6prios da

administragao priblica, nos seguintes casos:

I - assist0ncia a situagdes de calamidade priblica;

II - combate a surtos endemicos;

III - admissio de professor substituto e professor visitante;

IV - admissio de professor e pesquisador visitante estrangeiro;

V - admissio de profissional de safde substituto, bem como de outros

recursos humanos na 6rea de saride, tambdm em regime de substituigao, necessarios ao

desenvolvimento de atividades de convOnios e contratos firmados com a Uni6o, os Estados,

Municipios, suas autarquias e fundag6es e com organismos internacionais.

VI - censo para implementageo de politicas sociais;

VII - campanhas preventivas de vacinagio contra doengas;
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VIII - atendimento urgente a exigEncias do servigo, em decorrOncia da falta

de pessoal concursado e para evitar o colapso nas atividades afetas aos setores de:

a) trinsito, transporte, obras priblicas, educagio, cultura, assist6ncia

previdenciriria, comunicag5o e outras negociais de captagdo de recursos destinados,

preponderantemente, aos Programas de Protegao Social do Municipio;

b) seguranga educacional e de educaqfio e orientagEo social, no dmbito das

Secretarias Municipais de Educagdo e Assistdncia Social, para suprir necessidades de unidade

socioeducativa de atendimento a adolescentes em situagio de conflito com a lei;

c) desenvolvimento de atividades socioculturais inclusivas de educagio, arte

e cultura, especialmente destinadas a criangas e adolescentes, no dmbito das unidades culturais e

educativas;

lX - vigilAncia e inspegdo, relacionadas com a defesa agropecu6ria, para

atendimento de situagdes emergenciais ligadas ao comdrcio municipal ou intermunicipal de

produtos de origem animal ou vegetal ou de iminente risco d sairde animal, vegetal ou humana.

Art.3'- O recrutamento de pessoal a ser contratado, nos termos desta lei,

ser6 feito mediante processo seletivo simplificado, dentro de critdrios estipulados pelo 6191o

interessado no ajuste e sujeito a ampla e pr6via divulgag5o.

$ lo - A contratagao para atender as necessidades definidas nos itens I e II do

artigo anterior prescindiri de processo seletivo.

$ 2" - A contragao de pessoal, nas hip6teses dos incisos III e V do art. 2'

somente podeni ser efetivada nos seguintes casos:

I - para o suprimento de falta de docente em virtude de vacdncia de cargo

piblico, exceto promogao, bem como de vagas ndo preenchidas por concurso ptblico;

II - para o suprimento de cargos de lotagEo motivados por abandono de

cargo e pelo afastamento do servidor em gozo de licenga.

$ 3o - A contratagEo a que se refere este artigo somente sere possivel se restar

comprovada a impossibilidade de suprir a necessidade tempor6ria com o pessoal do proprio

quadro e desde que n6o reste candidato aprovado em concurso ptblico aguardando nomeageo.
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Art. 4o - O ajuste, no caso do inciso III e IV do art. 2o, poderd ser efetivado d

vista de not6ria capacidade t6cnica ou cientifica do profissional, mediante an6lise do "curriculum

vitae" comprovado.

Art. 50 - E vedada a recontraageo do pessoal admitido nos termos desta Lei,

na mesma ou em outra fungio, exceto na ocorrcncia de qualquer uma das seguintes situagdes:

I - o pacto ndo houver atingido o limite temporal fixado no art. [o, hip6tese

em que o somat6rio dos prazos nio poder6 exceder o referido limite;

II - houver transcorrido no minimo 2 (dois) anos entre a extingio do contrato

tempor6rio e a celebrag5o de um novo ajuste, sempre mediante novo processo seletivo

simplificado.

Art. 6o - Os contratos somente poderao ser firmados com observdncia da

dotagao orgament6ria especifica e mediante prdvia autorizagdo do chefe do poder Executivo.

Art. 7" - Os contratos deverdo ser efetivados e firmados pelo titular do 6rgdo

ou entidade interessada na admissio, que dever6 encaminhar c6pia dos mesmos para a Secretaria

Municipal de Administragdo, a quem compete o controle da aplicagio do disposto nesta lei e ao

Departamento de Recursos Humanos para inclusao do contratado na folha de pagamento.

Art. 8o - O recrutamento dever6 recair, preferencialmente, em pessoas que

nEo possuam vinculo funcional com a administragdo direta e indireta da uni6o, Estados,

Municipios ou Distrito Federal.

Pardgrafo rinico - E vedada a contratagdo de servidores que j6 estejam em

regime de acumulag5o legal de cargos, empregos ou fungdes, bem assim aquela que importe em

acumulag6o n6o permitida constitucionalmente.

Afi. 9' - A remuneragdo atribuida ao pessoal contratado por prazo

determinado ser6 aquela equivalente aos do quadro de pessoal pennanente do Municipio que

desempenhem fungdes assemelhadas, excluidas as vantagens pessoais dos ocupantes dos

paradigmas ou ndo existindo estas, as condigdes do mercado de trabalho.
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Par6grafo irnico - Para os efeitos deste artigo, n6o se consideram as

vantagens de natureza individual atribuiveis aos servidores ocupantes de cargos de provimento

efetivo tomados como paradigma.

Art. l0 - Ao pessoal contratado, nos termos desta lei:

I - ser6 aplicado o regime geral de previd€ncia social;

ll - n5o poderlo receber atribuig6es, fungdes ou encargos n6o previstos no

respectivo contrato;

lll - aplicam-se, no que couber, as disposig6es estatut6rias que forem

pertinentes a cada caso, relativamente aos seguintes institutos:

a) di6rias;

b) ajuda de custo;

c) 13" sal6rio.

$ l'O ddcimo terceiro salirio do pessoal contratado por tempo determinado

ser6 pago no m6s de dezembro de cada exercicio (ano civil) ou no m6s da rescisEo do contrato.

$ 2" As infragOes disciplinares atribuidas ao pessoal contratado nos termos

autorizados por esta Lei ser6o apuradas em processo administrativo disciplinar, de rito sumririo,

instaurado e concluido dentro do prazo improrrogAvel de 30 (trinu) dias.

$ 3'A extingao do contrato de pessoal por tempo determinado, antes de

concluido ou mesmo instaurado o processo administrativo disciplinar mencionado no $ 2o, nio

impede a Administraglo Pirblica de inici6-lo ou dar-lhe andamento e, constatada a culpabilidade

do acusado, ainda que impossivel a aplicagio da penalidade cabivel, pelo rompimento do vinculo

contratual, o ex-servidor temporirio ficar6 incompatibilizado para nova investidura em cargo

pirblico municipal, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Art. l1 - O contrato firmado nos termos desta lei extinguir-se-6, sem direito

a indenizag6es:

I - pelo tdrmino do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratante, nos casos:
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a) de pr6tica de infragdo disciplinar, apurada em processo administrativo

disciplinar, em que sejam assegurados ao acusado o contradit6rio e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes-

b) de conveniOncia da Administragdo;

c) do conhatado assumir o exercicio de cargo ou emprego incompativel com

as fun96es do contrato;

d) em que o recomendar o interesse p0blico;

III - por iniciativa do contratado.

Att. 12 - O tempo de servigo prestado em virtude de contratagilo nos termos

desta lei ser6 contado para todos os efeitos legais.

Art. 13 - Esta lei entrard em vigor na data de sua publicag8o, revogadas as

disposig6es em conErlrio.

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa F6 de Goi6s, aos 09 dias do m€s
de junho de 2017 .
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