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LEI N°. 2.164, 03 DE SETEMBRO DE 2013. 

ESTABELECE OS CASOS DE CONTRATAÇÃO POR 
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO E DISCIPLINA O REGIME JURÍDICO 
DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES 
PARA ENTENDER A SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO, NA FORMA DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, ARTIGO 37, INCISO IX, E DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO, ARTIGO 113. 

ELVES SCIARRETT A CARREIRA, Prefeito do 
Município de Brodowski , no uso de suas atribuições legais, considerando o 
disposto nos incisos I e 11 do Artigo 30 e, inciso IX do Artigo 37 da Constituição 
Federal e Artigo 113 da Lei Orgânica do Município de Brodowski , 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de 
Brodowski, aprovou o Projeto de Lei n°037/2013, sob o Autógrafo n° 041/2013, 
e eu sanciono e promulgo a segu inte Lei ; 

Seção I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1°- Esta Lei discipl ina o reg ime jurídico dos servidores contratados 
temporariamente, pela Prefeitura Municipal, para atender a situações de 
excepcional interesse públ ico municipal, na forma autorizada pela Constituição 
Federal, artigo 37, inciso IX. 

Artigo 2°- É de natureza administrativa, e não contratual trabalhista ou 
funcional estatutária, a contratação a que se refere o artigo anterior, 
constituindo, com relação a esses regimes, o terceiro regime jurídico de 
servidor público municipal. 

Parãgrafo único - A contratação a que se refere o Artigo 1° não origina, nem 
constitui qualquer vínculo trabalhista entre a Prefeitura do Município e o 
servidor contratado, mas exclusivamente de natureza administrativa, na forma 
estrita desta Lei. 

Seção 11 

DA CONTRATAÇÃO 
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Artigo 3°- A contratação a que se refere o artigo 1°. sempre justificada no 
respectivo expediente administrativo, poderá ser efetuada exclusivamente para 
atender necessidades públicas decorrentes das seguintes hipóteses: 

I - Decretação de Estado de Calamidade Pública ou de Estado de Emergência 
Município; 

li- Ocorrência de grave comoção ou situação tumultuária no Município; 

111 - Necessidade de admissão de contingente extraordinário de pessoal para 
realizar campanhas ou programas de saúde, educação, assistência social , 
esportes ou meio-ambiente, temporários ou emergenciais, cuja relevância ou 
premência recomende a admissão de pessoal além dos servidores 
permanentes do quadro - Frentes de Serviços Extraordinários; 

IV - Necessidade de implantação de serviço inadiável, em qualquer área; 

V- Necessidade de admissão de pessoal para execução ou implementação de 
convênio, consórcio, acordo ou ajuste, em qualquer área; 

VI - Substituir Professor, em qualquer hipótese de necessidade ; 

VIl - Permitir a execução de serviço por profissional de notória especialização, 
inclusive estrangeiro, na área de pesquisa científica ou tecnológica; e 

VIII - Atender a outras situações demonstrada emergenciais, não previstas 
neste artigo. 

Artigo 4°- As contratações efetuadas com base nesta Lei não dependem da 
existência de vaga em cargo nem em emprego público da Prefeitura Municipal, 
e deverão ter publicidades na imprensa oficial do Município, unitariamente ou 
em bloco, em até 30 dias da contratação, indicando-se: 

1- Fundamento da contratação e resumo da justificativa; 
li - Nome do contratado e área de atividade; 
111- Dotação orçamentária onerada; 
IV - Prazo da contratação e valor da remuneração mensal ; 
VI- Pessoal técnico especializado ou operacional , para realização, 
elaboração e execução de projetos. 

Seção 111 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 5°.- Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a promover as Ú, 
contratações necessárias para o normal andamento dos serviços públicos cp 
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cargo do ente municipal , para atender as unidades da administração direta, 
descentralizada e indireta e, para atender aos convênios, substituir servidores 
licenciados, em férias, suprir ausências de classificados em concurso público 
até a realização do mesmo, para atender necessidade de limpeza pública em 
caráter de mutirão e outras necessidades emergenciais na saúde, educação e 
social. 

Artigo 6°. - A contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo 
(REDA) será precedida de seleção simplificada de candidatos, observadas as 
peculiaridades do cargo, quanto aos pré-requisitos para o exercício, os quais 
deverão ser criados por Decreto do Chefe do Executivo Municipal, no Poder 
Executivo Municipal e, por Decreto Legislativo, no Poder Legislativo Municipal. 

§ 1°- A criação de cargo pelo REDA será devidamente justificada no corpo do 
Ato que o criou, especialmente, em forma de considerando. 

§ 2°- A forma da seleção simplificada observará ao princípio da impessoalidade 
sem o risco do prejuízo para os serviços necessários à administração pública 
quando houver a necessidade de avaliação curricular, não se enquadrando 
nestas hipóteses as contratações para frentes de serviços extraordinários, 
criadas na forma prevista no inciso 111 do Artigo 3°. 

§ 3°- A duração dos contratos temporários definidos na forma desta Lei será 
de 12 meses, podendo ser prorrogada por igual período, excetuando-se os 
casos de contratações para o suporte de Programas, Convênios e Acordos 
celebrados com instituições públicas e/ou privadas, cujo tempo de contratação 
deverá ser idêntico ao tempo estabelecido para a duração da execução de 
cada instrumento respectivo pactuado, desde que no edital de convocação 
para a seleção e no respectivo contrato, sejam incluídas as devidas 
justificativas e informações sobre a situação da contratação. 

§ 4° - Fica reservada o percentual de 02% (dois por cento) das vagas abertas 
as funções a portadores de deficiências e definirão os critérios de sua 
admissão, apresentadas no edital. 

Artigo 7°. -Justifica-se, também a excepcionalidade do interesse público para 
a contratação de serviços pelo Regime Especial de Direito Administrativo 
(REDA) , as seguintes situações: 

I - necessidades decorrentes de leis específicas de reestruturação 
organizacional com a ampliação e criação de órgãos, unidades e subunida.d dee~s 
administrativas e/ou operacionais; ~ 
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li- decorrentes de execução de programas dos governos Federal e Estadual e, 
de celebração de convênios, ajustes e acordos, com os entes públicos e civis 
de interesse público, que exijam contratação de pessoal para a sua execução; 

111 - decorrentes de frentes de serviços extraordinárias criadas para resolver 
problemas emergenciais sociais ou de calamidade pública; 

IV - decorrentes de contratações necessárias para a execução de obras e 
serviços de engenharia pela administração direta 

V - decorrentes de necessidades deixadas por servidor efetivo afastado 
temporariamente do cargo por qualquer dos motivos definidos na Lei Municipal 
(Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Brodowski/SP); 

Artigo 8°. - Serão assegurados ao servidor contratado pelo REDA, os 
seguintes benefícios: 

I -salário compatível com o salário base inicial pago para o exercício de cargo 
que tenha identidade com cargo do quadro efetivo; 

li- décimo terceiro salário na forma definida pelo §3° do Artigo 39, combinado 
com o inciso VIII do Artigo 7°, da Constituição Federal; 

111- salário nunca inferior ao mínimo, na forma prevista pelo inciso VIl do Artigo 
7°. da Constituição Federal; 

IV - gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário 
normal (§ 3° do Artigo 39 combinado com o inciso XVIII do Artigo 7° da 
Constituição Federal) ; 

V - filiação ao sistema oficial de previdência da União (INSS) e, respectivas 
seguridades sociais, na forma prevista serão regidos pelo Regime 
Administrativo e serão filiados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS, 
como contribuinte obrigatório do Instituto Nacional do Seguro Sociai-INSS, por 
prazo determinado, mediante salário normativo da categoria, mais 13° salário, 
férias proporcionais em conformidade com a lei 8.745/93 e bem como descrito 
na Lei Federal n° 8.21 3, de 24 de julho de 1991 e, nos incisos XVIII , XIX, XXIII 
e, XXVIII , do Artigo 7° da Constituição Federal. 

CAPÍTULO 11 

DO PROCESSO SELETIVO 

+ 
, 
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Artigo9°- O processo seletivo para as situações previstas nos incisos I, 11 , IV e 
V, do Artigo 3° desta Lei, obedecerá à seguinte sistemática: 

I - convocação de candidatos que atendam a Lei Orgânica do Município de 
Brodowski em seu ARTIGO 11 3 e ao disposto no Artigo 274 e 275 da Lei 
complementar n.006, de 12 de julho de 1999- Estatuto dos Servidores Públicos 
Municipais para seleção pela administração municipal, através de edital 
publicado nos murais dos órgãos municipais e, no veículo de comunicação 
oficial adotado pelo Município, com a antecedência mínima à data de 
apresentação para a seleção; 

11 - processo de seleção através de avaliação provas escritas e curriculares, 
entrevista, títulos e exame de saúde através de unidades de saúde municipal, 
considerando a formação do candidato para as exigências necessárias para o 
exercício das atribuições do cargo; 

111- constituição de Comissão de Seleção Simplificada de Pessoal Temporário, 
composta de três servidores do quadro permanente, através de Ato do Prefeito 
no Poder Executivo e, de Ato do Poder Legislativo com gratificação 
remunerada no valor R$565,00 no período em que permanecer o processo 
seletivo, quais sejam, elaboração, execução, avaliação e recursos. 

Artigo 10 - O processo seletivo para os casos enquadrados nas situações 
previstas no inciso 111 do Artigo 3° desta Lei será feito mediante exigências de 
regulamentação específica para a urgência que estas exigirem e, sempre 
através de decretação de estado emergencial. 

Artigo 11 - O contrato fi rmado com base nesta Lei extingue-se, sem gerar ao 
contratado direito a indenização de parte a parte, nas seguintes hipóteses: 

1- Cumprimento do ajustado, ou 
11 - Término do prazo contratual, ou 
111 - Por iniciativa do contratado, se comunicada antes de 30 dias 
previamente ao termo final do contrato. 

Seção IV 

DA SEGURIDADE SOCIAL DOS CONTRATADOS 

Artigo 12 - Em qualquer hipótese prevista nesta Lei , somente será permitida a 
contratação de cidadão que apresente, previamente à contratação, 
demonstração de sua regular fil iação ao regime de previdência social , INSS, 
sob a modalidade de segurado autônomo ou facultativo. 
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Parágrafo único - Na forma do caput deste artigo, a Prefeitura Municipal não 
assumirá qualquer vinculação ou encargo previdenciário ou securitário com 
relação aos contratados com base nesta Lei. 

Seção V 

DA REMUNERAÇÃO 

Artigo 13 - A remuneração mensal dos servidores contratados com base nesta 
Lei será estabelecida, em cada contrato, tendo como base a remuneração de 
servidores municipais permanentes, ocupantes de cargos estatutários efetivos 
ou de empregos permanentes, da qual não serão consideradas as vantagens 
pessoais, incorporadas ou não. 

Parágrafo único - Na falta do parâmetro remuneratório a que se refere o caput 
deste artigo, ou em caso de contratação por prazo inferior a um mês, a base 
para o estabelecimento da remuneração do contratado na forma desta Lei será 
dada pelos valores correntes do mercado, justificadamente nos expedientes 
administrativo respectivos. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 14 - O processo seletivo simplificado e contratos temporários pré
existentes, permanecerão válidos, até a data estabelecida para a sua validade, 
podendo ser renovados somente através do cumprimento do rito estabelecido 
por esta Lei. 

Artigo 15 - O Chefe do Poder Executivo Municipal, no que couber, 
regulamentará a presente Lei através de Decreto Municipal, observando as 
situações previstas no artigo 4° e seus incisos. 

Artigo 16- Esta Lei entrará em vigor, na dat 
as disposições em contrário. 

Publicado no Ga na data 
Supra. 
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