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LEI N° 330/2017. 

Nova Olinda – TO, 24 de janeiro de 2017. 

 

“Dispõe sobre contratação por tempo 
determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público 
nas atividades que especifica, nos termos do 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, 
cria cargos e altera o anexo II da Lei 
Complementar nº 301/2014 e dá outras 
providências”. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO 

TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal de Nova Olinda-TO, APROVOU e eu SANCIONO a seguinte lei: 

 

 Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, nos moldes do art. 

37, inciso IX da Constituição Federal, autorizado a contratar no exercício de 

2017, na forma temporária e em caráter excepcional interesse, a fim de evitar a 

paralisação de serviços públicos essenciais, pelo prazo determinado de até 06 

(seis) meses, prorrogável, por até igual período, servidores para preenchimento 

dos cargos descritos no Anexo I desta lei, até o limite dos quantitativos ali 

apontados. 

 Art. 2º - As pessoas contratadas na forma desta Lei serão regidas pelo 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nova Olinda/TO, com 

atribuições, jornada de trabalho e vencimentos definidos na forma da legislação 

municipal, tomando como parâmetros os salários definidos em lei. 

 Parágrafo Único - Às pessoas contratadas sob a égide da presente lei 

ficam asseguradas: 

a) remuneração equivalente ao que restar definido em lei, garantindo-se 

sempre, ao menos, o piso salarial mínimo nacional; 
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b) Inscrição no plano geral de Previdência Social-INSS; 

 Art. 3º - A permanência dos contratados nos cargos relacionados no 

Anexo I, ficará condicionada à convocação e posse dos aprovados em 

concurso público, que encontre-se ou não sub judice, o que implicará na 

imediata rescisão contratual  dos admitidos na forma desta lei, sem que gere 

direito a estes, a qualquer indenização, ressalvado o direito ao pagamento dos 

dias efetivamente trabalhados. 

 Art. 4º -  As infrações disciplinares atribuídas às pessoas contratadas 

nos termos desta Lei serão processadas nos termos do Regime Jurídico Único, 

salvo em rescisão  por interesse da administração; 

 Art. 5º - Os Contratos firmados nos termos desta Lei extinguir-se-ão sem 

direito a indenizações: 

 I - Pelo término do prazo contratual; 

 II - Por iniciativa do contratado; 

 III - Pela extinção ou conclusão de programa; 

 IV - Pela investidura no cargo de pessoa concursada; 

 V – Por conveniência e interesse da administração; 

 Art. 6º - Fica o chefe do executivo e respectivos gestores municipais, 

autorizados a concederem aos servidores efetivos e comissionados, 

gratificação de até 100% do valor do salário base, ficando o ato de concessão 

condicionado a livre iniciativa do Poder Executivo. 

 Parágrafo único –A concessão de gratificação prevista no caput, não se 

incorporam aos vencimentos pelo decurso de sua concessão, ou sob qualquer 

aspecto funcional ou de estabilidade funcional. 

 Art. 7º - Fica extinto o cargo efetivo de ELETRICISTA, constante do 

anexo II da Lei Complementar nº 301/2014. 

 Art. 8º - Fica ampliado para 02 (dois) o quantitativo de vagas para os 

cargos de Farmacêutico, Fisioterapeuta e Nutricionista, constantes do anexo II 

da Lei Complementar nº 301/2014. 
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 Art. 9º - Fica ampliado para 02 (dois) o quantitativo de vagas para o 

cargo em Comissão de Assessor Jurídico I. 

 Art. 10º  - Para o Cargo em Comissão de Assessor Jurídico III, fica 

estabelecido o quantitativo de 02 (duas) vagas, ante o número de fundos 

municipais existentes e a demanda local, bem ainda, ante a probabilidade de 

criação de novos fundos e descentralização de secretarias, tendo como 

remuneração mensal o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais).  

 Art. 11º -  Fica alterada para todos os fins de direito, a Lei 

Complementar nº 301/2014 e respectivos anexos, no que couber e for 

incompatível com o texto da presente lei, restando autorizado o poder 

executivo a realizar a consolidação da respectiva legislação. 

 Art. 12º. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta da dotação 

orçamentária própria e vigente ao tempo das contratações formalizadas. 

 Art. 13º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos à data de 02 de janeiro de 2017, revogadas as 

disposições em contrário. 

  

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA ESTADO 

DO TOCANTINS, aos 24  (vinte e quatro) de janeiro de 2017. 

 

 

José Pedro Sobrinho 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DE SERVIDORES NECESSÁRIOS 

SECRETARIAS MUNICIAIS QUANTITATIVO 

  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 16 

AGENTE DE EPIDEMIOLOGIA 04 

AGENTE DE LIMPEZA URBANA 21 

ALMOXARIFE 02 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 28 

ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 01 

ASSISTENTE SOCIAL 03 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 04 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 26 

BIOQUÍMICO 01 

ENFERMEIRO PADRÃO 06 

FARMACEUTICO 02 

FISCAL DE POSTURA, OBRAS E MEIO AMBIENTE 02 

FISCAL DE TRIBUNAL 01 

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 03 

FISIOTERAPEUTA 02 

MÉDICO 06 

MÉDICO VETERINÁRIO 01 

MERENDEIRA 13 

MONITOR EDUCACIONAL 27 

MOTORISTA CAT. D 24 

NUTRICIONISTA 02 

ODONTÓLOGO 03 

OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ-CARREGADEIRA) 01 
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OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) 03 

ORIENTADOR SOCIAL 04 

PROFESSOR P - I 30 

PSICÓLOGO 02 

TÉCNICO AGRICOLA 01 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 03 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 05 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 01 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 03 

TRATORISTA 03 

VIGIA 21 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA ESTADO DO 

TOCANTINS, aos 24 (vinte e quatro) de janeiro de 2017. 

 

 

José Pedro Sobrinho 
PREFEITO MUNICIPAL 


