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ESTADO DO TÇCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

CNPJN0 25.064.007/0001-06

LEI N° 011/05, de 24 de junho de 2005

"ACRECENTA E MODIFICA DISPOSITIVO
À LEÍN° 001/05, DE 19 DE JANEIRO DE
2005, EDA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições
legais, de acordo com os incisos l e III do Artigo 64 da Lei Orgânica Municipal.

FAÇO SABER QUE, A Câmara Municipal de São Miguel do Tocantins/TO, aprova e eu, sanciono a seguinte Lei:

Art 1° - O art 6° da lei 001/05 de 19 de janeiro de 2005, passa a vigorara com a seguinte redação:

" Art 6° - As contratações de pessoal por tempo determinado, para atender às necessidades temporárias de
excepcional interesse público dos órgão da administração direta e indireta, ocorrerá nos seguintes prazos e
condições, considerando hipóteses de contratações por prazo certo:

1 - A assistência a situação de calamidade pública, caso fortuito ou força maior;

II - prevenção ou combate de doenças tropicais, endémicas ou epidêmicas, e surtos;

III - Admissão de servidores substituto, do QP, em caso de vacância, férias, licença para interesse particular, licença
prémio, licença medica ou aposentadoria;

IV- Obras de construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada pela administração por
execução direta;

V - Execução, participação ou cooperação, em programas federais ou estaduais, de natureza temporária, com prazo
determinado de duração, e que envolva transferência de recursos financeiros por lapso de tempo definido;

VI - Ações primarias à realização de concursos público para os cargos de provimento efetivo.

§ 1° - O recrutamento do pessoal a ser contratado desta lei feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito a
ampla divulgação prescindido de concurso público, sendo nos casos dos incisos l e II, deste art, precindirá de
processo seletivo simplificado, consoante procedimentos adotados pela administração municipal, e nos casos dos
incisos III e IV deste art, poderá ser efetivada à vista de capacidade técnica ou cientifica do profissional, mediante
análise do currículum vitae.

§ 2°- As contratações serão feitas por tempo determinado i improrrogável, observados os seguintes prazos máximos:

I - Doze meses, no caso dos incisos l e II do art. 2

II - Quatro anos, no caso do Inciso III;

III - Doze meses, no caso dos Incisos l V, V e VI



§ 3° - As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentaria especifica e mediante
previa autorização do ordenador da despesa, após requisição formal do órgão sob cuja supervisão se encontrar os
serviços públicos requisitados.

§ 4° - Os órgão ou entidades contratadas encaminharão à Secretaria Municipal de Administração, para controle da
aplicação do disposto desta lei, copia dos contratos efetivados.

§ 5° - A remuneração de o pessoal contratado nos termos desta lei será fixada:

I - Nos casos do inciso III, em importância não superior ao valor da remuneração fixada para os servidores de final de
carreira das mesmas categorias, nos planos de redistribuição ou nos quadros de cargos e salários do órgão ou
entidade contratante;

II - Nos casos dos incisos l, II, IV,V e VI, em importância não superior ao valor da remuneração constantes nos
planos de redistribuição 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 art, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores
ocupantes de cargos tomados como paradigma.
§ 6° - 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.

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

§ 7° - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei, serão apurados mediante
sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla defesa.

§ 8° - O contrato firmado de acordo com esta lei extingui-se-à, sem direito a indenizações:

I - Pelo termino do prazo contratual;

II - Por iniciativa do contratado, com prévio aviso de 30 dias.

III - Por interesse público superveniente, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, sendo que, nesta hipótese,
importará no pagamento ao contratado de indenização correspondente à metade do que lhe caberia referente ao
restante do contrato.

§ 9° - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos desta lei será contada para todos os
efeitos."

Art 2° - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃOJWtayEL DO TOCANTINS, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de
junho do ano de 2005.
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fST)E SOUSA FILHO
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