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LEI MUNICIPAL N.º 069 de 01 de Fevereiro de 2021. 

 

 

EMENTA: 

“DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM 

EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

DE SANTO ANTÕNIO DOS LOPES-MA.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DOS LOPES (MA), no uso das atribuições 

que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e nos termos do que disciplina o inciso IX do art. 37 

da Constituição Federal, faço saber que a Câmara Municipal de Santo Antônio dos Lopes-MA 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º.  Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o 

Município, através de sua administração direta e indireta, poderá 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 emergência e calamidade pública; 

II - combate a surtos endêmicos, 

III - realização de recenseamentos e outras pesquisas de natureza estatística, bem como 

recadastramento imobiliário e afins; 

IV - admissão de professor substituto e professor vinculado a convênio com outros Poderes ou 

esferas de Administração; 

V - atender o cumprimento de obrigações estabelecidas em convênios, acordos, programas e 

demais ajustes firmados pelo município, com as diversas esferas governamentais da União, 

Estados e Municípios, bem como, de outros órgãos de administração direta, indireta e 

filantrópica, visando o desenvolvimento de serviços de assistência social, saúde, educação, 

esporte e lazer, por prazo determinado; 

VI – vacância de cargos públicos a qualquer título, enquanto não houver concurso válido; 

a) especiais na organização de políticas de desenvolvimento econômico e social, para atender à 

área comercial ou a encargos temporários de obras e serviços de engenharia; 

b) de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa sanitária e agropecuária, no âmbito do território 

municipal, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de 

origem animal ou vegetal ou de risco à saúde animal, vegetal ou humana; 

VII - manutenção e normalização da prestação de serviços públicos essenciais à comunidade, 

quando da ausência coletiva do serviço, paralisação parcial ou suspensão das atividades por 

servidores públicos, por prazo superior a dez dias, e em quantitativo limitado ao número de 

servidores que aderiram ao movimento; 
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VIII - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pela Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente, da existência de emergência ambiental na região específica; 

IX - admissão de professor e demais profissionais da educação para suprir demandas decorrentes 

da expansão das instituições municipais de ensino. 

X – profissionais necessários ao atendimento de vagas decorrentes de programas específicos do 

governo federal, bem como para preenchimentos de vagas decorrentes de afastamentos 

temporários de servidores efetivos, como exemplo, licenças, suspensões e outras.  

XI – admissão de professor substituto e professor vinculado a convênio com outros Poderes ou 

esferas de Administração; 

Parágrafo único - A contratação de professor substituto a que se refere o inciso IV far-se-á, dentre 

outros motivos, para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de exoneração ou 

demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação, afastamento ou licença de 

concessão obrigatória, ou qualquer outro motivo justificado capaz de comprometer a 

continuidade dos serviços prestados. 

  

Art. 3º. A contratação de que trata esta Lei será feita mediante processo seletivo 

simplificado, após ampla divulgação prévia em órgão de imprensa oficial, prescindindo de 

concurso público. 

Parágrafo único.  A contratação para atender às necessidades previstas nos incisos I, II, VI, VII, 

VIII e IX, prescindirá de processo seletivo. 

 

Art. 4º. As contratações serão feitas por tempo determinado, com exceção dos casos 

previstos no artigo 2°, inciso V desta lei, observados os seguintes prazos máximos: 

I - três meses, no caso do inciso VIII e IX do art. 2o   

II - seis meses, no caso dos incisos I, II e VII do art. 2º; 

III - doze meses, nos casos dos incisos III, IV, V e X, do art. 2º; 

IV – doze meses, nos casos do inciso VI do art. 2º; 

Parágrafo único. As contratações poderão ser prorrogadas, desde que subsista os motivos que 

ensejaram a contratação.  

 

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

orçamentária específica e mediante prévia autorização do Chefe do Poder Executivo e declaração 

do ordenador de despesas de que há adequação orçamentária para sua realização. 

 

Art. 6º. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da Administração 

Municipal, bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, que já 

exerçam carga horária superior a 20 horas semanais. 

 

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

efetivo ou permanente, estabilidade ou efetividade, e tampouco quaisquer direitos e vantagens 

elencadas na legislação estatutária municipal, ou pela legislação celetista. 
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Art. 8º.  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; 

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato nos 

casos dos incisos I e II, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades 

envolvidas na transgressão. 

 

Art. 9º. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta Lei 

serão apuradas mediante procedimento administrativo sumário, concluída no prazo de dez dias 

e assegurada a defesa verbal ou escrita. 

 

Art. 10. O servidor a ser contratado na forma desta Lei firmará com o Município contrato 

por tempo determinado, com natureza de direito público, aplicando-se-lhe todos os princípios e 

regras de direito administrativo, fazendo jus à remuneração. 

 

Art. 11. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a 

indenizações: 

I - pelo término do prazo contratual; 

II - a pedido do contratado; 

III - por conveniência da Administração, a juízo da autoridade contratante; 

IV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar ou regulamentar. 

§ 1° Nas hipóteses dos incisos II e IV supra, exceção da remuneração mensal proporcional aos 

dias trabalhados dentro do mês, nenhuma outra paga será concedida ao contratado, a qualquer 

título ou forma, tornando-se inexigível qualquer parcela ou indenização.    

§ 2º - A extinção do contrato, nos casos do inciso II, será comunicada com a antecedência mínima 

de trinta dias. 

 

Art. 12. O regime previdenciário para os contratados pela presente lei será o da 

Previdência Geral. 

   

Art. 13. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta Lei será 

contado para todos os efeitos.  

 

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
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  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES (MA), EM 01 

DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

  

Emanuel Lima de Oliveira 

Prefeito Municipal 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
 
 
   Pelo presente EDITAL DE PUBLICAÇÃO, o Prefeito Municipal de SANTO 
ANTONIO DOS LOPES, Estado do Maranhão, EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA, no uso de suas 
atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, faz saber a todos os habitantes de SANTO 
ANTÔNIO DOS LOPES-MA, às autoridades municipais e estaduais, e a quem interessar possa que, 
PUBLICA a Lei Municipal nº 069 de 01 de Fevereiro de 2021 que “DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PESSOAL EM EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 
DE SANTO ANTÕNIO DOS LOPES-MA”, para que doravante passe a viger em seus efeitos legais. 
E, para que, no amanhã, não se alegue ignorância, faço público o presente Edital que será afixado 
em local de costume e de fácil acesso ao público e publicado no Diário Oficial do Município de 
Santo Antônio dos Lopes-MA. Dou a Lei Municipal nº 069 de 01 de Fevereiro de 2021 por 
publicada. 
 
   GABINETE DO PREFEITO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES, Estado do 
Maranhão, 01 de Fevereiro de 2021. 
 

PUBLIQUE-SE 
 

REGISTRE-SE 
 

CUMPRA-SE 
 
 

Emanuel Lima de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 
    

 


