
 
 

LEI Nº.399 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. 

 

 

 
DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO 

IX DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

( A LEI ESTABELECERÁ OS CASOS DE 

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA 

ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ) NO 

AMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA/TO  

E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA/TO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a 

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Para atender a necessidade temporária 

de interesse público, a Administração Direta e Indireta 

do Poder Executivo pode contratar pessoal, por tempo 

determinado, nas condições previstas nesta Lei. 

 

Art. 2º. A contratação de que trata esta Lei 

depende de autorização dada pelo Chefe do Poder 

Executivo e obedece aos seguintes critérios: 

 

I - existência de dotação orçamentária;  

II – disponibilidadefinanceira; 

III - caráter essencialmente  da atividade, 

considerada de interesse público. 

 

§ 1º. O regime jurídico dos contratos 

temporários sujeita-se às normas de direito público, 

aplicando-se, ao pessoal contratado, além das cláusulas 

estabelecidas no respectivo contrato, as disposições do 

Estatuto dos Servidores Públicos Civis que não sejam 

exclusivas de servidores titulares de cargos de 

provimento efetivo ou que não contrariem o caráter 

temporário e transitório da contratação. 

 

§ 2º. O pessoal contratado com base nesta Lei é 

vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, nos 



 
 

termos da legislação vigente. 

 

§ 3º. O tempo de contribuição do pessoal sob 

regime de contrato temporário é atestado pela 

Administração Pública, para os fins do disposto no art. 

201, § 9
o
, da Constituição Federal, e é contado única e 

exclusivamente para fins previdenciários. 

 

§ 4º.  Fica autorizada a cessão para outra 

unidade da estrutura básica do Poder Executivo ou para 

outros Poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, 

Municípios e entidades de cunho social,  de pessoa 

contratada nos termos destaLei. 

 

Art. 3º. É considerada necessidade temporária 

de interesse público toda contratação que vise: 

 

I - assistir em situações de calamidade pública;  

II - combater surtos endêmicos eepidêmicos; 

III - atender às necessidades de serviço 

público advindas de situação de emergência 

declarada pelo Poder Executivo; situação de 

urgência;para atender convênios com 

quaisquer dos poderes da União, dos Estados, 

Distrito Federal, dos Municípios, entidades 

de cunho sociale, à demanda comprovada dos 

órgãos e entidades da Administração pública, 

quando a falta de profissional puder 

ocasionar a paralisação das atividades 

administrativas e dos serviços prestados à 

comunidade, desde que não conste do cadastro 

de Recursos Humanos do Município de Nova 

Olinda/TO a existência de pessoal aprovado 

em concurso a ser nomeado. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO. Excetuando as hipoteses 

paraatender às necessidades de serviço público advindas 

de situação de emergência declarada pelo Poder Executivo; 

situação de urgência; para atender convênios com 

quaisquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito 

Federal, dos Municípios e entidades de cunho social, 

limita-se as contratação para o preenchimento dos cargos 



 
 

ao disposto no anexo I. 

 

Art. 4º. A remuneração do pessoal contratado 

nos termos desta Lei é fixada de acordo com o valor 

constante do início da carreira relacionada nos Planos 

de Cargos, Carreiras, na Lei de Estrutura 

Administrativa  e Subsídios do serviço público, para 

servidores que desempenhem função semelhante, ou, não 

existindo a semelhança, de acordo com as condições do 

mercado de trabalho. 

 

Art. 5º. O contrato firmado de acordo com 

esta Lei pode ser rescindido:  

I - por resilição; 

II - por iniciativa do contratado, com 

antecedência mínima de 30dias; 

 

III - automaticamente, quando o contratado for 

nomeado para exercer cargo de provimento 

efetivo ou emcomissão; 

 

IV - por conveniênciaadministrativa. 

 

Art. 6
o.
 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. 

 

Art. 7
o.
 As infrações disciplinares atribuídas 

ao pessoal contratado nos termos desta Lei são apuradas 

mediante sindicância, no prazo de 30 dias, assegurada a 

ampla defesa, ainda que a sanção disciplinar cominada 

seja a de demissão. 

 

 



 
 

Art. 8
o.
 As despesas decorrentes desta Lei 

correrão à conta da dotação orçamentária prórpia e 

vigente ao tempo das contratações formalizadas. 

 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data da sua 

publicação com efeito retroativo a partir de 04 de 

janeiro de 2021, revogasdas as disposições em 

contrária. 

 

Prefeitura Municipal de  Nova OLinda/TO,  25 de 

fevereiro de 2021.200º da Independência e 133º da 

República. 

 

 

 

TEMÍSTOCLES DOMINGOS DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ANEXO I DA LEI ____/2021. 

 

 

CARGOS QUANTITATIVO 

  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 09 

AGENTE EPIDEMIOLÓGICO 04 

ALMOXARIFE 01 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 25 

ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 01 

ASSISTENTE SOCIAL 04 

ATENDENTE DE CONSULTÓRIO 

ODONTOLÓGICO 

03 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 40 

BIOMÉDICO 01 

ELETRICISTA 01 

ENFERMEIRO PADRÃO 08 

FARMACEUTICO 01 

FISCAL DE POSTURA, OBRAS E 

MEIO AMBIENTE 

01 

FISCAL DE TRIBUTOS 01 

FISCAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA 

01 

FISIOTERAPEUTA 01 

MÉDICO 04 

MÉDICO VETERINÁRIO 01 

MERENDEIRA 17 

MONITOR EDUCACIONAL 45 

MOTORISTA 17 

NUTRICIONISTA 02 

ODONTOLOGO 04 

OPERADOR DE MÁQUINA (PÁ-

CARREGADEIRA) 

01 

OPERADOR DE MÁQUINA (PATROL) 01 

OPERADOR DE MÁQUINA 

(RETROESCAVADEIRA) 

02 

ORIENTADOR SOCIAL 04 

PROFESSOR  P-1 33 

PSICOLOGO 04 

TÉCNICO AGRICOLA 01 



 
 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA 02 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 08 

TÉCNICO EM LABORATÓRIO 01 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 03 

TRATORISTA 05 

VIGIA 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


