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ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA DE MAZAGÃO  

 

Lei nº 371 de 22 de fevereiro de 2017. 

 

Autoriza a contratação de prestadores de 
serviços em caráter emergencial por tempo 
determinado para atender a necessidade de 
excepcional interesse público. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO-AP, no uso das atribuições que lhe 
confere a Lei Orgânica em seu art. 37, faço saber que o Plenário da Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 

 
Art. 1.º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 37, IX, 
da Constituição Federal, a contratar prestadores de serviço, mediante processo 
seletivo, pelo tempo determinado de 10 (dez) meses do exercício do ano de 
2017, prorrogável por mais 2 (dois) meses do ano subsequente (2018), para 
atender a necessidade de excepcional interesse público, para até 90 (noventa) 
vagas. 
 
Art. 2.º - Ficará o referido contrato vinculado às Leis Municipais concernentes a 
cada natureza de prestação de serviço. 
 
Art. 3º - A contratação dos serviços pessoais de que trata o presente instrumento 
se dará por tempo determinado, para atender necessidades urgentes e 
indispensáveis aos serviços da Administração Pública Municipal, conforme 
autoriza a Constituição Federal, inciso IX do art. 37 e lei 8.745/93. 
 
Art. 4º São deveres dos prestadores de serviços: 
a) Executar os serviços pessoais em favor da municipalidade, durante o prazo 
de vigência deste instrumento, empenhando esforços no desempenho dos 
trabalhos realizados; 
b) Cumprir e respeitar o horário de trabalho;  
c) Ter assiduidade; 
d) Tratar as pessoas com presteza e realizar suas tarefas com o empenho 
necessário. 
e) Não faltar injustificadamente ao trabalho, e quando da necessidade de 
ausentar-se por motivo de doença, apresentar imediatamente o respectivo 
atestado médico; 
f) Respeitar e fazer cumprir as regras que lhe forem impostas pela Administração 
Pública; 



 
 

g) Comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer anormalidade 
e/ou dificuldade no andamento dos trabalhos, devendo tal comunicação ser 
feita por escrito; 
h) Solicitar e prestar informações necessárias ao bom e fiel desempenho de 
sua função; 
i) Deslocar-se da área para a qual foi designado sempre que solicitado pela 
Administração Pública. 
 
Art. 5º São Direitos e deveres da Administração Pública: 
a) Disponibilizar todos os meios necessários para a execução dos serviços; 
b) Efetuar o pagamento dos serviços prestados até o 10º (décimo) dia útil do 
mês subsequente ao da prestação dos serviços; 
c) A administração pública fica no direito que lhe confere de modificar o 
referido contrato unilateralmente para melhor adequação às finalidades do 
interesse público; 
d) Rescindir o contrato unilateralmente nos casos previstos neste 
instrumento e nos casos previstos em lei; 
e) Fiscalizar a execução do contrato, e aplicar sanções motivadas pela 
inexecução total ou parcial do ajuste. 
 
Art. 6º - O referido contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos: 
a) Caso não haja o cumprimento das cláusulas contratuais e/ou normas da 
administração pública, bem como pela inexecução parcial ou total dos 
serviços; 
b) O não cumprimento, ou o cumprimento irregular de cláusulas instituídas no 
contrato, bem como na prestação de serviços, prazos e horário; 
c) A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à 
administração pública; 
d) O cometimento reiterado de faltas ao serviço e na execução do contrato, 
além de outros legalmente estabelecidos. 
 
Art. 7º - As sanções administrativas e a tutela judicial aplicam-se a ambas as 
partes pactuadas no referido contrato conforme disposto em lei. 
 
Art. 8º - Além das condições estabelecidas no contrato, as partes ajustarão 
condições, obrigações e responsabilidades recíprocas, de modo a não 
prejudicar o interesse público e nem a probidade administrativa. 
 
Art. 9º - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados em 
autos de processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, porém 
assegurados todos os direitos de interesse público, conveniência 
administrativa e disponibilidade de recursos financeiros pela administração 
pública. 
 
Art. 10 – Os recursos à custear as referidas contratações serão provenientes: 
a) do Fundo de Participação dos Municípios – FPM; elemento de despesa: 
3390.36.00.00 : 0100.000.  
b) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB; elemento de despesa: 
3390.04.00.00 : 0119.019. 



 
 

c) e, do Fundo Municipal de Saúde – FMS; elemento de despesa: 3390.04.00 
: 0114.014. 

 
Art. 11 – Os profissionais a serem contratados deverão assinar seus 
respectivos contratos junto à Secretaria relativa a natureza da prestação do 
serviço. 
 
Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MAZAGÃO-AP, 22 de fevereiro de 
2017. 
 

 
 


