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MENSAGEM Nº  

Exmª. Senhora 

Vereadora DENISE TERESINHA GABRIEL 

DD. Presidente da Câmara Municipal. 

 

Senhora Presidente,  

Temos a honra de encaminhar a esta Augusta Casa, o Projeto de Lei, 

que dispõe sobre a contratação por tempo determinado. 

O presente projeto de lei objetiva disciplinar a contratação por tempo 

determinado de pessoal, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público, nos termos do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, bem como compilar 

diferentes disposições dadas em leis anteriores no âmbito municipal. 

Além disso, diante da necessidade de adequar as práticas desta 

Administração Municipal às orientações dadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado do Pará – TCM/PA fez-se necessário dispor sobre novos procedimentos internos. 

Com essas considerações, submete-se a propositura a essa Colenda 

Casa de Leis, aguardando sua aprovação.  

Aproveitamos o ensejo para reiterar nossos melhores protestos da mais 

alta estima e elevada consideração, desejando a Vossas Excelências, muito sucesso consecução 

do seu mister no Legislativo Municipal. 

 

Paragominas – PA, 24 de Abril de 2017. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal  
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PROJETO DE LEI Nº... 24 DE ABRIL DE 2017. 

 

Dispõe sobre contratação por tempo determinado, nos 

termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, 

e dá outras providências. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Paragominas aprovou e Eu sanciono a seguinte lei: 

 

Art.1º. Esta Lei disciplina as contratações por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

Art. 2º. As contratações a que se refere o artigo 1º somente poderão ocorrer nos seguintes casos: 

I - Calamidade pública; 

II - Inundações, enchentes, incêndios, epidemias e surtos; 

III - Campanhas de saúde pública; 

IV- Prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais; 

V - De emergência, quando caracterizada a urgência e inadiabilidade de atendimento da 

situação que possa comprometer a realização de eventos, ou ocasionar prejuízo à saúde: ou à 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; 

VI - Necessidade de pessoal, em decorrência de dispensa, demissão, exoneração, falecimento e 

aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços essenciais, estando em tramitação 

processo para realização de concurso; 

VII – Substituição de servidores afastados por motivos médicos, ou por licenças legais, bem 

como nos casos de vacância do cargo; 

VIII- Para substituir servidores em greve, quando declarada ilegal pelo órgão judicial 

competente; 
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IX- Para possibilitara execução de serviços profissionais de notória especialização nas áreas de 

pesquisa científica e tecnológica. 

X – Atendimento de programas vinculados à convênios federais e/ou estaduais de duração 

temporária. 

Art. 3º. As contratações serão feitas pelo tempo estritamente necessário para atender às 

hipóteses elencadas no artigo anterior, observado o prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo 

ser prorrogado por igual período. 

§1º. A ocorrência de gravidez da contratada, posterior ao início do exercício das funções, não 

servirá de fundamento para impedir nova contratação ou renovação de contrato, autorizada 

pelas hipóteses excepcionais desta lei, bem como não servirá de fundamento para a rescisão de 

contrato em andamento.  

§2º. Se, durante a vigência do contrato, o contratado for acometido de doença, que inviabilize 

a prestação do serviço, pelo prazo máximo de 05 (cinco) dias, será rescindido o ajuste, presente 

o interesse público, sem prejuízo da concessão de auxílio-doença a ser deferido do RGPS. 

Art. 4º. As contratações serão precedidas de processo seletivo, iniciado por proposta dos 

Secretários Municipais, e mediante, prévia autorização do Prefeito, ouvida a Secretaria 

Municipal da Administração e Finanças, para eventuais esclarecimentos. 

§ 1º. A autorização e a respectiva fundamentação legal deverão ser publicadas. 

§ 2º. Constarão obrigatoriamente das propostas de contratação: 

I - a justificativa, nos termos do artigo 2º; 

II - o prazo; 

III - a função a ser desempenhada; 

IV - a remuneração; 

V - a dotação orçamentária; 

VI - demonstração de existência de recursos; 

VII - habilitação exigida para a função. 

Art. 5º. As contratações deverão observar as seguintes condições: 
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I - Para funções que correspondam a cargos, com idêntica denominação e referência; 

II - Exigência do mesmo nível de escolaridade e demais requisitos de provimento; 

III - Fixação de remuneração no nível inicial da respectiva referência de vencimento, na classe 

inicial, quando se tratar de carreira; 

IV - Prestação de horas semanais de trabalho correspondentes à prevista para as funções a serem 

desempenhadas. 

Parágrafo Único. É expressamente vedada a contratação quando existirem cargos vagos e 

candidatos aprovados em concurso. 

Art. 6º. O processo seletivo de candidatos às contratações será realizado no âmbito da 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, de acordo com critérios estabelecidos para 

cada caso e será publicado 15 (quinze) dias antes da realização da seleção. 

Parágrafo Único. Poderá ser dispensada a realização de processo seletivo específico, quando 

houver, para a função desejada, candidatos excedentes de concurso público para cargo 

correspondente, devendo neste caso, a convocação para a contratação obedecer a ordem de 

classificação do concurso. 

Art. 7º. Só poderão ser contratados, nos termos desta Lei, os interessados que comprovarem os 

seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro; 

II - ter completado 18 (dezoito) anos de idade; 

III - estar no gozo dos direitos políticos; 

IV - estar quite com as obrigações militares; 

V - ter boa conduta; 

VI - gozar de boa saúde física e mental o não ser portador de deficiência incompatível com o 

exercício das funções; 

VII - possuir habilitação profissional para o exercício das funções, quando for o caso; 

VIII - atender às condições especiais, prescritas em Lei ou decreto, para determinadas funções. 
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Parágrafo Único. O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo 

convencionado no contrato, apresentando na oportunidade a comprovação de suas condições 

físicas e mentais aptas ao cumprimento das funções, consubstanciadas em laudo de sanidade e 

capacidade emitido pelo órgão médico competente da Prefeitura. 

Art. 8º. O servidor contratado está sujeito aos mesmos deveres e proibições, inclusive no 

tocante à acumulação de cargos e funções públicas, de acordo com o artigo 37, incisos XVI e 

XVII da Constituição Federal e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais 

servidores públicos municipais, no que couber. 

Art. 9º. Aos contratados nos termos da presente Lei assistem os seguintes direitos e vantagens: 

I- férias; 

II- 13º salário; 

III- benefícios previdenciários previstos no regime geral de previdência social. 

§ 1º. Na concessão dos direitos e vantagens será observado sempre o termo final do contrato. 

§ 2º. Não poderão ser concedidos aos servidores contratados adicionais ou vantagens, inclusive 

pecuniárias, concedidos aos servidores efetivos e não previstos expressamente nesta lei. 

§ 3º. Excepcionalmente, mediante justificativa do Secretário Municipal de Educação e 

autorização expressa do Chefe do Executivo, poderão ser concedidas jornadas suplementares 

aos servidores contratados como Professor, para atender necessidades dos serviços.  

Art. 10. Ocorrerá a rescisão contratual: 

I - A pedido do contratado; 

II - Pela conveniência da Administração, a juízo da autoridade que procedeu à contratação; 

III - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar; 

IV- Automaticamente, no caso de não iniciar exercício até 3 (três) dias após a assinatura do 

contrato. 

§ 1º. Ocorrendo a hipótese prevista no inciso III, o servidor será previamente cientificado da 

rescisão, para apresentação de justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias, se assim o desejar, que 

será analisada e decidida pelo Secretário da Pasta que o contratou. 

§ 2º. A decisão proferida na forma do disposto no § 1º deste artigo encerra a instância 

administrativa. 

Art. 11. Na hipótese do inciso I do artigo anterior, o servidor terá direito ao 13º salário 

proporcional ao tempo de serviço prestado. 
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Art. 12. Na hipótese do inciso II do artigo 10, o contratado terá direito a: 

I - 13º salário proporcional; 

II - Pagamento de indenização correspondente ao valor da última remuneração mensal. 

Parágrafo Único. Na hipótese da rescisão ocorrer em período inferior a 30 (trinta) dias do 

término do contrato, a indenização a que se refere o inciso II deste artigo equivalerá ao valor da 

remuneração proporcional ao número de dias faltantes para o término. 

Art. 13. É vedado atribuir ao contratado encargos ou serviços diversos daqueles constantes do 

contrato, bem como designações especiais, nomeações para cargos em comissão ou designação 

para funções de confiança, cessão para órgãos ou entes públicos ou estatais e afastamentos de 

qualquer espécie.  

Art. 14. É vedada a contratação para função correspondente a cargo em comissão ou função de 

confiança. 

Art. 15. O servidor contratado na forma e condições das disposições desta lei ficará submetido 

ao regime geral de previdência social nos termos do §13 do art. 40 da Constituição Federal. 

Art. 16. As disposições desta Lei aplicam-se, no que couber, às Autarquias Municipais.  

Art. 17. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário especialmente a Lei nº. 276/2001, 278/2001, 301/2001, 350/2002 e 463/2005. 

 

Gabinete do Prefeito. Paragominas – PA, 24 de Abril de 2017. 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal  


