LEI MUNICIPAL N. 1927 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1999
EDITAL DE PUBLICAÇÃO N. 03 – 05 DE JANEIRO DE 2000 – BARCARENA/PARÁ

Regulamenta o Art.6° do Ato das
disposições Gerais e Transitórias da Lei
Orgânica do Município de Barcarena,
dispondo sobre a contratação por tempo
determinado
para
atender
às
necessidades temporárias de excepcional
interesse público e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Barcarena, aprova e o Prefeito Municipal de Barcarena,
sanciona a presente Lei:
Art. 1° - A administração pública direta e indireta do município de Barcarena
poderá contratar pessoal por tempo determinado para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público, nas áreas de educação, saúde,
assistência social e obras.
Parágrafo Único - Casos de excepcional interesse público, para os efeitos desta
Lei, além do caso fortuito ou de força maior, são: falta ou insuficiência de pessoal
para a execução de serviços essenciais; necessidade de implantação imediata
de um novo serviço; ou implantação de convênios, projetos e empreendimentos
que necessitem de recursos humanos para sua implantação.
Art. 2° - O prazo máximo de contratação será de 12 (doze) meses, prorrogável,
no máximo, por igual período, uma única vez.
Art. 3° - O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que
ocupe cargo de atribuições semelhantes do mesmo poder ou entidade
administrativa.
Art. 4° - O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza
administrativa, regendo-se pelos princípios de direito público, aplicando-se-lhes
durante o exercício da função naquilo que for compatível com a transitoriedade
da contratação, os direitos e deveres contidos na Lei Complementar Municipal
n. 002/94.

Parágrafo Único - O servidor administrativo durante a vigência do contrato,
contribuirá para o Regime Geral da Previdência Social, tendo em vista o disposto
no art. 40 § 13 da Constituição Federal, e art. 10, Portaria MPAS n. 4.883/98.
Art. 5° - A escolha de pessoal deve ser motivada e fundamentada no ato,
constando ainda os critérios em que se baseou e, obedecendo os princípios
constitucionais de legalidade, moralidade, impessoalidade, isonomia e
publicidade.
Art. 6° - Os atos de contratação serão publicados e afixados no quadro de aviso
da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Barcarena e encaminhados
dentro de 30 dias, a contar da assinatura, para o Tribunal de Contas dos
Municípios.
Art. 7° - A contratação feita em desacordo com esta Lei é nula de pleno direito,
não gerando efeitos posteriores, e determinará a responsabilidade política,
administrativa e patrimonial de seu responsável.
Art. 8° - Os contratos celebrados pela Administração Pública Municipal, que se
acham em vigor, serão abrangidos pela presente Lei, e na forma do Artigo 6°
deste Diploma legal, deverão ser publicados no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogam-se todas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARCARENA,
30 DE DEZEMBRO DE 1999.

WANDICK GUTIERREZ
Prefeito Municipal de Barcarena.

