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LEI N° 452 DE 06 DE MAIO DE 2021

ALDO LUIS BORGES LOPES, Prefeito Municipal de Cururupu,
Estado do Maranhão, atribuições legais que lhe são conferidas pela
legislação, faz saber a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a presente Lei:

1º A contratação de professor substituto de que trata o inciso IV
do caput poderá ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em
razão de:
I - vacância do cargo;
II - afastamento ou licença, na forma do regulamento; ou
III - nomeação para ocupar cargo comissionado.

Art. 1º Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse
público, os órgãos da Administração Municipal, poderá efetuar
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos
previstos nesta Lei.

2º O número total de professores de que trata o inciso IV do caput
não poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do total de docentes
efetivos em exercício na instituição municipal de ensino.

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse
público:

3º Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a
declaração de emergências em saúde pública.

I - assistência a situações de calamidade pública;

4º A contratação dos professores substitutos fica limitada ao
regime de trabalho de 20 (vinte) horas ou 40 (quarenta) horas.

II - assistência a emergências em saúde pública;

Art. 3º O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei,
será feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla
divulgação.

III - admissão de professor substituto;
1º A contratação para atender às necessidades decorrentes de
calamidade pública, de emergência ambiental e de emergências
em saúde pública prescindirá de processo seletivo.

IV - admissão de profissionais da área da saúde, para atender a
necessidade de excepcional interesse público e realizar atendimentos
ambulatoriais e hospitalares em regime de escala e plantão;

2º A contratação de pessoal de que trata esta Lei poderá ser
efetivada em vista de notória capacidade técnica ou científica
do profissional, mediante análise do curriculum vitae.

V - combate a emergências ambientais, na hipótese de declaração, pelo
Secretário Municipal de Ambiente, Ciência, Tecnologia e Turismo, da
existência de emergência ambiental.
VI - admissão de professor para suprir demandas decorrentes da
expansão das instituições municipais de ensino.
VII - admissão de professor para suprir demandas excepcionais
decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento de servidores
municipais.
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Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender as
necessidades temporárias de excepcional interesse público, nos
termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

VIII - admissão de profissional de nível superior especializado para
atendimento a pessoas com deficiência, nos termos da legislação,
matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio nas
instituições municipais de ensino.

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o
prazo de 12 (doze) meses
Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos, por igual período,
por Ato motivado do chefe do Executivo, deste que não ultrapassado o
exercício financeiro.
Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da
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dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização da
Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.

1º A extinção do contrato, nos casos dos incisos II e III, será
comunicada com a antecedência mínima de trinta dias.

Art. 6º Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à Secretaria
Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento, para controle do
disposto nesta Lei, síntese dos contratos efetivados.

2º - A extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade
contratante, decorrente de conveniência administrativa, importará
no pagamento ao contratado de indenização correspondente à
metade do que lhe caberia referente ao restante do contrato.

Art. 7º É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores da
Administração direta ou indireta do Município.

Art. 12. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos termos
desta Lei será contado para todos os efeitos.

1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à
formal comprovação da compatibilidade de horários, a
contratação de:

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 14º Revoga-se a Lei nº 441, de 20 de agosto de 2020.

I - professor substituto nas instituições municipais de ensino, desde que o
contratado não ocupe cargo efetivo integrante das carreiras de magistério.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CURURUPU, ESTADO DO
MARANHÃO, AOS SEIS DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DOIS MIL E
VINTE E UM.
Aldo Luis Borges Lopes
Prefeito Municipal

Art. 8º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será
fixada em importância não superior ao valor da remuneração constante dos
planos de retribuição ou dos 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 artigo, não se consideram as
vantagens de natureza individual dos servidores ocupantes de cargos
tomados como paradigma.
Art. 9º 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;
Art. 10. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos
termos desta Lei serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo
de trinta dias e assegurada ampla defesa.
Art. 11. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem
direito a indenizações:
I - pelo término do prazo contratual;
II - por iniciativa do contratado.
III - pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante.
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2º Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto
neste artigo importará responsabilidade administrativa da
autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso,
solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao
contratado.

PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE
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II - profissionais de saúde em unidades hospitalares, quando administradas
pelo Governo Municipal e para atender às necessidades decorrentes de
calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo ou
emprego permanente em órgão ou entidade da administração pública
municipal direta e indireta.

