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Lei Nº. 001/2006 de 13 de janeiro de 2006 
 
 
Dispõe sobre a contratação por tempo 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 LAGOA SECA – Estado da Paraíba - Faço saber que a Câmara 
Municipal aprovou  e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 
Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratação 
de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.  

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:  

I - assistência a situações de calamidade pública, ou de emergência; 

II - combate a surtos endêmicos e epidêmicos; 

III - realização de Campanhas educativas na Área de Saúde e de Educação; 

IV - admissão de professor substituto; 

V – atividades: 

a) desenvolvidas no Município pelos Programas de Saúde implementados e financiados com 
recursos do Governo Federal: PSF, PACS, CAPS, Saúde Mental, Imunização, Vigilância ambiental, 
sanitária, epidemiológica e outros que venham a ser implementados, nestas condições; 

b) desenvolvidas no Município pelos Programas de Ação Social implementados e financiados pelo 
Governo Federal ou Estadual: PAIF, Agente Jovem, PETI, Bolsa Família, e outros que venham a 
ser implementados nestas condições; 

c) desenvolvidas no Município pelos Programas de Educação implementados e financiados  com 
recursos do Governo Federal ou Estadual; 

§ 1º A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á exclusivamente para 
suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, 
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória.    

 



 

 

 

§ 2º As contratações para substituir professores afastados para capacitação ficam limitadas a dez 
por cento do total de cargos de docentes da carreira constante do quadro de Carreira, Cargos e 
Remuneração do Magistério Municipal.  

§ 3º Para atender a necessidade de preenchimento de qualquer Cargo, para o qual não haja 
servidor  concursado, poderá ser realizada Contratação Temporária até a Realização de Concurso 
Público, por  um período  de 06 (seis) meses, podendo a mesma ser prorrogada por no máximo 
igual período, vedada a contratação superior a este prazo.  

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito mediante 
processo seletivo simplificado sujeito à ampla divulgação, inclusive através do Diário Oficial do 
Estado e em Jornal de Circulação no Município e no Estado, prescindindo de concurso público.   

Parágrafo Único: Até a realização de processo seletivo poderá ser efetuada contratação direta e 
imediata para aquelas funções que não possam esperar a conclusão do processo seletivo sob 
pena de descontinuidade de serviços essenciais à população e ainda contratações para atender 
calamidade pública e de emergência. 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos 
máximos:   

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do art. 2º;  

II - um ano, nos casos dos incisos III, IV;  

III - três anos, nos casos do inciso V, alíneas “a”,”b”, “c” do art. 2º;  

§ 1º  É admitida a prorrogação dos contratos: 

I - nos casos dos incisos III, e IV do art.2º, desde que o prazo total não exceda dois anos;  
 

§ 2º Os contratos firmados em decorrência de situação de calamidade pública ou de emergência 
poderão ser prorrogados pelo prazo suficiente à superação da situação de calamidade 
pública/emergência, observado o prazo máximo de dois anos. 

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária 

específica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal. 

Art. 6º Os órgãos e entidades contratantes encaminharão ao respectivo Setor  de Recursos 
Humanos, para controle do disposto nesta Lei, síntese dos contratos efetivados, dando-se ciência 
também, ao Tribunal de Contas do Estado.  

Art. 7º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou 
servidores de suas subsidiárias e controladas.   



§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a contratação de professor substituto nas 
instituições municipais de ensino, e profissionais da área de saúde, desde que o contratado 
comprove compatibilidade de horários.  

§ 2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará 
responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, 
solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.  

Art. 8º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada no Contrato 
observando o seguinte:  

I - nos casos do inciso IV do art. 2º, em importância não superior ao valor da remuneração fixada 
para os servidores de final de carreira das mesmas categorias, nos planos de retribuição ou nos 
quadros de cargos e salários do órgão ou entidade contratante;  

II - nos casos dos incisos I a III, e V do art. 2º, em importância não superior ao valor da 
remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e salários do serviço 
público, para servidores que desempenhem função semelhante, ou, não existindo a semelhança, 
às condições do mercado de trabalho.  

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza 
individual dos servidores ocupantes de cargos tomados como paradigma.  

Art 9º. O (a) Contratado (a) com fundamento nesta Lei fará Jus: 

I – ao valor fixado no respectivo Contrato observando o que determina o artigo 8º desta Lei; 

II – Salário Família nos valores fixados pela Previdência Geral – INSS e ainda de acordo com as 
regras por este fixadas; 

III – diárias, quando o contratado se ausentar do município a serviço do mesmo; 

IV – ressarcimento de danos e prejuízos decorrentes de acidentes de trabalho; 

V – licença para tratamento de saúde, desde que a concessão não ultrapasse a vigência do 
respectivo Contrato; 

VI – 13º Salário, exceto para os servidores contratados para desenvolverem suas funções à frente 
de programas do Governo Federal: PETI, PSF’S, PEVA e outros. 

Art. 10º. O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá:  

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;  

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 12(doze) meses do 
encerramento de seu contrato anterior, mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5º 
desta Lei.   

 

 



 

 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos 
casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo 
da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão.  

Art. 11. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei serão 
apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.  

Art. 12.  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 - pela extinção ou conclusão do programa ao qual o contratado esteja vinculado nos casos das 
alíneas a, b e c do Inciso V do art. 2º.  

§ 1º A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será comunicada com a antecedência 
mínima de trinta dias.  

§ 2º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, decorrente de 
conveniência administrativa, importará apenas no pagamento ao contratado dos dias efetivamente 
trabalhados.  

§ 1º - Serão segurados da previdência social brasileira (INSS) os contratados em decorrência 
desta Lei.  

Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será contado 
para todos os efeitos.   

Art. 14. Os contratados na forma desta lei não farão jus à remuneração referente à Férias, FGTS, 
Aviso Prévio e será da responsabilidade dos mesmos todas as obrigações fiscais e previdenciárias. 

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 03 de janeiro 
de 2006. 

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

LAGOA SECA, 20 de fevereiro de  2006 

 

 

EDVARDO HERCULANO DE LIMA 

Prefeito 


