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ATOS DO PODER EXECUTIVO 

 GABINETE DO PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALÇOENE 
GABINETE DO PREFEITO_____________________________________ 
LEI Nº 347/2021 -GAB/PMC                               DE 02 DE MARÇO DE 2021  

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR PRAZO 

DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX DO 

ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CALÇOENE: Faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Para atender a necessidades temporárias de excepcional 

interesse público, os órgãos da Administração direta, autárquica e 

fundacional do Município de Calçoene/Ap., poderão efetuar 

contratações de pessoal por tempo determinado, nos termos do art. 37, 

inciso IX, da Constituição Federal, nas condições e nos prazos previstos 

nesta Lei. 

§1º - Do contingente contratado, será obedecido, na forma da 

legislação municipal, o percentual destinado aos portadores de 

necessidades especiais, desde que a necessidade especial seja 

compatível com a atividade a ser exercida. 

 
 

 

 
  

EXPEDIENTE: O Diário Oficial poderá ser encontrado na sala d e Administração e 

planejamento da Prefeitura de Calçoene-AP. REMESSAS DE MATÉRIA: As 

matérias a serem publicadas no Diário Oficial do Município, somente serão aceitas 

se apresentadas das seguintes quesitos; das medidas: 8 cm de largura para 2 

colunas, 17 cm de largura para 1 coluna no caso de balanços, tabelas e quadros; 

dos prazos: Para serem publicadas as matérias, as mesma terão que ser entregues 

até as 13:30h do dia anterior da data de publicação ;do acesso ao Diário: você 

poderá adquirir um exemplar do Diário Oficial, na página no site: 

www.calcoene.portal.ap.gov.br ou através de documento munidos da data e número 

do Diário que deseja. RECLAMAÇÕES: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao 

Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento até 8 (oito) dias após a 

publicação. 

                  • Diário Oficial do Município de Calçoene – DEOC •                 
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Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se necessidade temporária 

de excepcional interesse público aquela que, tendo duração 

determinada ou previsível, não possa ser satisfeita pela Administração 

Pública com os recursos de pessoal disponíveis no momento de sua 

ocorrência, ou que não justifique a criação ou provimento de cargos. 

§1º Caracterizam-se como de necessidade temporária de excepcional 

interesse público as seguintes hipóteses: 

I – assistência a situações de calamidade pública e de emergência; 

II – combate a surtos endêmicos e realização de campanhas de saúde 

pública;  

III – realização de grandes eventos; 

IV – carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de 

servidores ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não 

puder ser desempenhado a contento com o quadro remanescente; 

V – número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos 

serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados 

em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração dos 

contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso 

público; 

VI – admissão de professor substituto e professor visitante; 

VII – carência em decorrência do crescimento desproporcional da 

demanda por serviços auxiliares da administração pública municipal de 

Calçoene; e 

VIII – carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais, 

essenciais e/ou emergenciais que não justifiquem a criação ou o 

provimento de cargos, especialmente: 

a) as relacionadas à defesa agropecuária e ambiental, para 

atendimento de situações de iminente risco à saúde animal, 

vegetal ou humana; 

b) as desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de 

defesa do meio ambiente; 

c) as decorrentes de aumento desproporcional da demanda por 

serviços auxiliares da administração pública municipal; 

d) as decorrentes de aumento desproporcional dos serviços de 

assistência à infância e adolescência e atendimento 

socioeducativo aos adolescentes em conflito com a lei; 

e) as que tenham por objeto técnicas especializadas, no âmbito 

de projetos de cooperação com prazo determinado, 

implementados mediante acordos e convênios, desde que 

haja, em seu desempenho, subordinação do contratado a 

órgão ou entidade pública; 

f) as que tenham por objeto serviços especializados de 

tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de 

processos de trabalho, que se caracterizem como projetos 

específicos criados por prazo determinado; 

§2º - A necessidade temporária de excepcional interesse público deverá 

ser previamente declarada por Decreto do Executivo, observados os 

requisitos previstos no artigo 6º desta Lei. 

§3º - Para os fins do inciso V do § 1º deste artigo, consideram-se 

serviços públicos essenciais aqueles que, assim declarados por Decreto 

do Executivo, sejam desenvolvidos nas áreas da administração, da 

infraestrutura, da saúde, defesa civil, educação, segurança pública, 

assistência social e meio ambiente. 

§4º - É vedada a contratação temporária prevista no inciso V do §1º 

deste artigo para os casos de afastamento voluntário incentivado. 

§5º - As contratações a que se referem as alíneas “e” e “f” do inciso VIII 

do §1º deste artigo serão vinculadas exclusivamente a projeto 

determinado, vedado o aproveitamento dos contratados para qualquer 

outro fim. 

Art. 3º - A contratação de que trata esta Lei serão efetivadas mediante 

contrato administrativo. 

Art. 4º - As contratações de que trata esta Lei serão feitas por tempo 

determinado, até o prazo de 12 (doze) meses sendo que o termo final 

do contrata será em 31/12/2021, podendo ser renovado por igual 

período, limitado a prorrogação dos referidos contratos pelo prazo 

máximo de até 48 (quarenta e oito) meses. 

Art. 5º - As contratações de que trata esta Lei somente poderão ser 

feitas com amparo de dotação orçamentária específica, mediante 

prévia autorização expressa do Poder Executivo Municipal, em 

procedimento administrativo específico, o qual conterá a justificação 

acerca da ocorrência das situações que as autorizam. 

Art. 6º - É vedado ao pessoal contratado nos termos desta Lei: 

I – receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 

contrato; 

II – ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 

substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança; e 

III – ser novamente contratado, pela Administração direta e indireta, 

com fundamento no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, antes 

de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato 

anterior. 
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Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará 

na nulidade do contrato, sem prejuízo da responsabilização 

administrativa das autoridades envolvidas e do contratado. 

Art. 7º. Os contratos terão natureza jurídica administrativa, não 

gerando qualquer vínculo empregatício, estabilidade ou efetividade, e 

tampouco quaisquer direitos e vantagens elencadas na legislação 

estatutária municipal, ou pela legislação trabalhista. 

Art. 8º. As contratações observarão contrato-padrão estabelecido pela 

Administração do qual constarão, além das demais cláusulas: 

I – a fundamentação legal; 

II – o prazo do contrato e suas eventuais prorrogações; 

 III – a função a ser desempenhada; 

IV – a remuneração; 

V – a dotação orçamentária; 

VI – a habilitação exigida para a função; 

VII – a expressa declaração de pleno conhecimento e aceitação de 

todas as normas disciplinares estabelecidas em lei e regulamentos, 

pelo contratando. 

Art. 9º - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á sem 

direito a indenizações: 

 I – pelo término do prazo contratual; 

II – por iniciativa do contratado; 

III – por conveniência motivada da Administração Pública contratante; 

IV – pelo cometimento de infração contratual ou legal por parte do 

contratado, apurada em regular processo administrativo; 

V – no caso de ser ultimado, com nomeação de candidatos, o concurso 

público com vistas ao provimento de vagas correspondentes às funções 

desempenhadas pelos servidores contratados com base nesta Lei; 

VI – pela extinção da situação ou conclusão do objeto, nas hipóteses 

previstas no inciso VIII do § 1º do art. 2º desta Lei; 

VII – nas hipóteses de o contratado: 

a) ser convocado para serviço militar obrigatório, quando 

houver incompatibilidade de horário; 

b) assumir mandato eletivo que implique afastamento do 

serviço. 

VIII – se o contratado faltar ao trabalho por três dias consecutivos ou 

cinco intercalados em um período de 12 meses, mesmo com 

justificação, ressalvadas as faltas abonadas por motivo de doença; 

IX – afastamento por motivo de doença por prazo superior a 15 dias 

consecutivos. 

Art. 10. Somente poderão ser contratados os interessados que 

comprovarem os seguintes requisitos: 

I – ser brasileiro que preencha os requisitos estabelecidos em lei, assim 

como estrangeiro na forma da lei; 

II – ter completado dezoito anos de idade; 

 III – estar em gozo dos direitos políticos; 

IV – estar quite com as obrigações eleitorais e militares; 

 V – ter boa conduta; 

VI – gozar de boa saúde física e mental e não ser portador necessidades 

especiais incompatível com o exercício da função; 

VII – comprovar a formação e a habilitação exigida. 

Art. 10 – As contratações temporárias em vigor serão regidas pelas 

disposições desta Lei. 

Art. 11 – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os créditos 

orçamentários necessários à execução do disposto nesta Lei. 

Art. 12 – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Calçoene (AP), 02 de março de 2021. 

 

REINALDO SANTOS BARROS 

Prefeito Municipal de Calçoene 
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