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DOo DO CHAPEU MORRO 

O AMANHAe AGORA 

Morro do Chapéu, Bahia, 04 de janeiro de 2021. 

Oficio n° 009/GAB/2021

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores:

Apresentamos nosso Projeto de Lei número 005/2021, desta data, que versa sobre a 

contratação de mão de obra em regime temporário, de forma precária, dada a deficiência 

das especificidades em nosso municipio, cuja aprovação dará conforto de trabalho em 

nosso início de gestão, com atendimento necessário nos diversos segmentos 

apresentados nas áreas. mencionadas no anexo. 

Assim, solicitamos desse plenário, Sua apreciaçã em regime de urgência 

urgentissima, na forma regimentai. 

Respeitosamente,
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Prefeita 
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PROJETO DE LEI N°005/2021 DE 06 DE JANEIRO DE 2021 
"Dispoe sobre a Contratação por 

tempo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do inciso 
IX do art. 37 da Constituição Federal e 

da Lei Federal n° 8.745/93, e dá outras 

providéncias". 

A Prefeita Municipal de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições legais, 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, fica 
o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar contratação de pessoal por tempo 

determinado, nas condições e prazos estabelecidos nesta Lei, sob o regime de direito 

administrativo

Art. 20- Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse püblico: 
- atender a Termos de Convênio, programas, acordo ou ajuste celebrado pelo 
Municipio de Morro do Chapéu com entidades ou órgãos federais e estaduais para 

execução de serviços durante o período de vigência do convênio, programa, acordo ou 

ajuste; 

II - Execução de programas especiais de trabalho instituídos por Decreto do Prefeito 

para atender necessidades conjunturais que demandem a atuação da prefeitura; 

Ill-Admissão de servidores para suprir carência de pessoal na administração pública; 

V- Assistência a situações de calamidade pública similares 

V-Combate e apoioa Surtos endêmicos ou pandêmicos;

VI-Admissão de Professor Substituido; 

VII - Suprimento de atividades que não tenham sido suficientemente providas pela 

nomeaçãão de candidatos aprovados em concurso público, enquanto não for realizado 

novo concurso;

ViIl- Prestação de Serviços, cuja não execução possa implicar em prejuízo para a 

Administração, paralisação ou deficiência do funcionamento administrativo, ou ainda, 

solução de continuiddade ao atendimento eà saúde da população; 

IX - Desenvolvimento de programas ou projetos custeados através de financiamento 

tripartite criados pela União ou pelo Estado da Bahia; 
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X Atender a área da educação do municipio, especialmente ao magistério e a 

administração escolar, 

XI-Atender a área de saude, especialmente o funcionamento dos postos médicos do 

municipio, 

xXIl Atender a área de urbanismo, especialmente na manutenção dos serviços 

essenciais 
S 1- A contratação de professor substituto a que se refere o inciso VI, far-se-á para 
suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, 
falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e asfastamento ou licença de 
concessão obrigatória, ou outro evento fortuito, bem como para suprir vagas não 

preenchidas quando da realização de concurso público. 

S 2 Não se instituirá programa especial de trabalho que se inclua na área de 
competência dos órgãos existentes na estrutura administrativa da Prefeitura, 
ressalvados os casos de emergência, calamidade pública ou similares 

s 3- Fica autorizada à criação dos cargos e funções exigidos nos respectivos termos 
convénios, programas, acordos ou ajustes previstos nos incisos I e IX. do presente 
artigo e firmados na forma da presente Lei, observadas as exigências legais 
pertinentes, sendo que esses cargos serão automaticamente extintos, à medida que 
houver o encerramento ou extinção dos referidos convénios, programas, acordos ou 

ajustes. 

$4-Os cargos/funções serão determinados e quantificados no ANEXO I do presente 
normativo. 

Art. 3°-O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei, será feito 
mediante analise curricular de acordo ás áreas especificas de atuação. 

S 1 Os contratos de trabalho celebrados sob a égide desta Lei, obrigatoriamente, farão 
constar o início e o témino do contrato, pelo mesmo periodo de vigência do convênio 
do respectivo programa ou sua prorrogação e não havendo prazo determinado., por até 

quatro anos, bem como as nomenclaturas dos cargos ou funções, com as respectivass 
atribuiçães, carga horária semanal, jornada de trabalho, a remuneração mensal, 
requisito de escolaridade e as obrigações do Municipio e dos contratados, tudo 
conforme os comandos das cláusulas contidas no convénio ou ajuste. 

S 2 O pessoal contratado nos termos desta Lei, terá sua admissão efetivada por meio 

de Portaria, e passar�o a manter oom o Município 
Art. 4 Nas contrataçöões por tempo determinado, serão observados os padrões de 
vencimentos do plano de Cargo e Salários da Prefeitura Municipal de Morro do 
Chapéu, e caso não haja cargo equivalente na estrutura administrativa do Municipio, 
devem ser observados os valores de mercado pagos a profissionais que exerçam a 

mesma função. 
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S10- No caso especifco de programas ou projetos custeados através de 

financiamento tripartite ou bipartite, criados pela União ou pelo Estado da Bahia, bem 

como na hipótese de celebração de convênios, a Prefeitura Municipal de Morro do 

Chapéu poderá adotar política salarial diferenciada, de acordo com as características e 

peculiaridades do programa, projeto ou convénio. 

S 20 Na contratação de pessoal para cumprir jornada de trabalho diversa da do 

pessoal do municipio, a remuneração será aumentada ou reduzida na mesma 

proporção. 

S 30-0 contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado 
no contrato. 

S 4- Os contratos sob o regime desta Lei estão sujeitos aos mesmos deveres e 

proibições e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores

publicos municipais, amparados no § 3° do art. 39 da Constituição Federal. 

Art. 50- As contratações serão feitas por tempo determinado e poderão ser 

prorrogadas desde que o prazo total não ultrapasse quatro anos, observados os 

seguintes prazos máximos: 

-Vigência dos Convênios, Acordos, Ajustes e dos Programas instituidos nos incisosl, 

lle X do art. 2 

I Até dois anos, nas hipóteses dos incisos l, IV, V, VI, VII, VII, X, Xl e Xll do art. 20; 

Art. 6 As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação 
orçamentária especifica e mediante prévia autorização da Prefeita Municipal. 

Art. 7 A rescisão do contrato por prazo determinado ocorrerá: 

- Pelo término do prazo contratual, caso não haja sua prorrogação; 

II Pela conveniência da administração e do interesse público a juízo da autoridade 

que procedeu a contratação; 

Il- Quando o contrato incorrer em falta disciplinar ou provocar justa causa para 

rescisão, 

V-Por iniciativa do contratado,

Parágrafo único- A extinção do contrato, no caso do inciso IV, deverá ser comunicada 

por escrito ao Contratante com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

Temporários Ficam desde já instituidos os Quadros de Cargos correspondentes aos Termos de Convênios, Programas, Acordos ou Ajustes 
celebrados com Entidades ou Orgãos Federais ou Estaduais, nas áreas de saude e 

assisténcia social, com carga horária, escolaridade e outros requisitos e atribuições 
previstos nos ANEXOS, que passarão a fazer parte integrante a presente Lei Municipal 

Art. 8° 
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Art. 9° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pubicação, revogadas às disposigões 
em contrário. 

Morro do Chapéu, Bahia 06 de Janeiro de 2021. 

AULIANA PARÁUJO LEAL 
Prefeita 

1 Secretaria 
PROTQCO 

1 Secretrio 
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ESTADC DA BAHA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CNE .747.517/000-

UADRO DE VAGAS PARA CONTRATACOES EROJETO DE LEI O05 DE 06 DE JANEIRO DE 202 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU 

ACAS 7NE Senviccs Ceraie 
20 

sCoE 

SECRETAR!A MUNICIPAL DE SAUDE 
VACAS R C.e rermagem 

50 R$ COiSUtOriO ceTIerio
RS 

23 R T!StratiyO 

SsriÇOEGera!s 
30 

2 

R 

13 

2.3 

SECRETARIA DE RELAÇES NETITJC* 
VACAS REMUNERA. 

Acminisretivo 
. 

OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS FUBL 
EAS REMUNI 

R$ . 

0 R$ 

, 



ORRO ESTADO DA BAHIA 
CHAPEU PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPE 

CNPJ 07.717.517/0001-48 

DESENVOLVIMENTO E ASSISTËNCIA SOCIAL 

VAGASREMUNERAGC7OTAL E ERAC 
ente Juridico 2.000 

2.000.0 
sente Socie 2.000.00 L2. 

EStente AdministretivO 20 RS 1.100,C 
3 RS 

R 
1.100, 

Oris!CO 1.800.0CO 

1.100.0 
Socal do CREAS 1.100,00 

CionistE 8 R$ 1.100,0DC 3.3 . 

StE CE carro ieve 13 RS 
8 R$ 

1.100,0 4.300.0C 

2.200.00 1.100,00 RS 
1.100,00 R 
2.300,00 

ervicos Gerais 9RS .e0c,0C 
CEEdor de vagas 1 R$ 2300 

Total 98 

CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER 
VAGAS REMUNERAÇAC TOTAL RETUNER 

os GeraiS 5 R$ 1.100.000 R3 3.3U.L 

Total R 3.300,00 

PROCURADORIA 
VAGASREMUNERAÇAC TOTAL 

1 RS 2.500.00 RS 
Total 

Vagas Tota! ce Remure:acãc 
cE Ceral 723 R$ . 

rro do Chapéu, 06 de Janeiro de 2021 

4ULIANA P. ARAUJO LEAL 
PREFEITA 


