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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE 
CNPJ N°. 34.670.976/0001-93 
GABINETE DA PREFEITA 

Lei Municipal Nº302/2016 

Dispõe sobre a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público nos termos do-Art. 37, 
Inciso IX, da Constituição Federal, e dá 
outras providências. 

A Prefeitura Municipal de Cumaru do Norte, Estado do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e a 

Prefeita Sanciona a seguinte Lei: 

Art. 12  - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a efetuar a 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nas condições e prazos 
previstos nesta Lei, de acordo com o Art. 37, inciso IX da Constituição 
Federal. 

Art. 22 - Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse 
público para atender o funcionamento dos serviços essenciais do Município: 

I - educação; 
II - Saúde; 
III - Obras; 
IV - assistência social; 
V - serviços absolutamente de necessidade da administração pública a ser 
determinado por contratos. 

Art. 32 - As contratações serão realizadas por contrato de tempo determinado 
de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual 
período, conforme disposição desta Lei. 

Art. 42 - As contratações de que trata esta Lei serão obrigatoriamente 
celebradas nos termos do Regime Jurídico dos servidores Municipais, sendo 
garantidos aos contratados todos os direitos trabalhistas decorrentes do 
cargo, além de serem exigidos todas as responsabilidades e deveres. 

Parágrafo Único - As contratações para atender as necessidades decorrentes 
dos Incisos constantes do Art. 2° prescindirão do processo seletivo. 
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Art. 52  - As contratações somente poderão ser realizadas com observância 
de dotação orçamentária específica e autorização expressa do (a) Prefeito 
(a) Municipal. 

Art. 62  - Fica proibida a contratação de servidores da Administração Pública 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e de outros 
Municípios, bem como de empregados ou servidores de Empresa Pública, de 
economia mista e suas subsidiárias. 

Parágrafo Único - Excetuam-se do disposto do "CAPUT" deste artigo as 
contratações para atividades finalísticas da Saúde e Educação, desde que 
não contrarie o Art. 37 Inciso XVI, alíneas a, b, e c, da Constituição 
Federal. 

Art. 72 - A remuneração dos servidores contratados nos termos desta Lei 
será fixada em importância equivalente ao valor da remuneração dos 
servidores públicos estabelecida no Regime Jurídico Único, Plano de Cargos 
e Salários podendo ser alterado através de autorização legislativa. 

Art. 82 - O pessoal contratado nos termos desta Lei poderá: 

I - Receber atribuições, funções ou encargos, não previstos nos respectivos 
contratos; 

II - Ser nomeado ou designado ainda que a título precário ou substituição 
para o exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 

Art. 92 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei serão obrigatoriamente apuradas em procedimento de 
investigação administrativa sumária, aplicando no que couber às disposições 
do Regime Jurídico Único do Município de Cumaru do Norte, concluído no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias assegurada à ampla defesa e o contraditório 
ao contratado. 

Art. 102 - O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se á pelo 
término do prazo contratual ou por iniciativa do contratado, que deverá 
comunicar a administração imediata com antecedência de 15 (quinze) dias. 

Art. 112  - A extinção do contrato por iniciativa da administração pública 
decorrente de conveniência administrativa importará no pagamento ao 
contratado dos direitos trabalhistas, tais como, 13° (décimo terceiro) 
salário, férias, 1/3 (um terço) de férias, FGTS sem multa, bem como os dias 
trabalhados. 
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Art. 132 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação retroagindo 
seus efeitos a partir de 12  de Janeiro de 2016, conforme emenda aditiva. 

Art. 142 - Revogam-se todas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete da Prefeita Municipal de Cumaru do Norte, aos 05 de fevereiro de 
2016. 

Cleusa Gonç.0-` lei emponi 
Prefei a Munici•al 

Av. das Nações n° 73 — Cumaru do Norte — Pará — Cep: 68.398-000 — Fone: 94- 3309-1292/1293 
CNPJ N° 34.670.976/0001-93 

£000 gd oe5epi1 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

