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Reconstruindo o passado

Construindo o Íuturo
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B[B{ TÀl Defi-ne as hipdteses d.e contratação por
necessidaale tenporfria e de excepcio -
na.L interesse trúbllco, ttiscip1Íne tais I

coatlataeã.s e d1á outras provldância,s.

laço saber que a C'anara aprovou e eu sânciono a seguinte lei

Àrt.19- Para flns tle gue dispõea os artigos I

37rIK da Constituigão da Êepíb1ica,97 VrI ala Constituição Sstg
rlual e tta lei Orgânica do Municnpio ficam calactexizaalo s cono,
de excepclonal interesse 1úb1ico as seguÍntes hipdteses:

I- sÍtuações cle energência ou calari ilatte hí -
blica oco*ialas no territÉrlo do nunicdplo, tlestie que atevidameg
te clecretatlas pelo Poder Erecutivo.

II- gubstituiçõea ocaslonais'nos serviços hí-
bLicoe ile ettucação , saríd.e e lj-mpeza urbana i qprescincldrels à t

não laterrupção aa prestação tloo serviços pÍblicos.
IfI- outras situações eD que conpiovaclamente,

flque demonstrada a afetação e riscos {mJngn{ss à população ,
quê poasan ser provocaalos pela clescontinuiclade do serviço lÉ -
blico.

Àrt.29- São requisitos para contratação por I

necessltlaale tenpoqária cle excepcional Ínteresse 1tríb1ico:
I- solicltação por escrtto clo ilirigente do íl

gão ou &rtidatte ao Chefe do Poder Brecutivo r em gue se ttenons-
tre firnttaoentsl msnf,e 3

a)a configuração de uma das hitrdteses elenca-
das no artigo 1c.

b)a lacrttt§acla rle pessoal- suflciente ou d,g

vLd@ente qualificado ao quailro cle pessoal tta atlministração, de
serí/ialores que, sen preJu{zo clas funções que exerce!ÀrPoseem q1
prir a necessitlatleo

c)a inexistência tte pessoal concursad.o que pog
sa ser nomeaclo para arprimento da necessidado.

ff- a autorizaçáo tto Orefe do Potler Erecutivo
será expressa ern ato no:mativo a ser dêvÍdaente publicado rra
f o:ma tta trei , contentlo a necessúria funaaraentação.

Ârt.30- I eontratação efetuatta com base na I

presente trei te:rá o prazo .É.ino tte tluração d.e l2(dozê)neses a
contar tlo ato tio Chefe clo Poder Xxecutivo que, na fo:ma do ârt
2crII cleclara a necessltlarle tenporária de excepcionaL interes-
se IúbLico rnão poctendo ocorre! promogação tlo prazo ou rerrovaF
ção do contrato.
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1el serão zulnetidos às seguintes regras:
a)prazo ,ÉrUo de 12 mesesrvedatla qualquer

prorrogação ou renovação.
b)cessação inediata dos seus efeltosrsen I

tlireito a qual quex i.ntlenização, se durante a sua tlgência vj"
er a ser negado e seu registxo no lrlbunaL cle Contas do Es-
tado, a contar cta trnr.blicação d.o acdrd.ão no Diárlo 0ficial I

tto Sgtado.
c)rescisão uailateral peLa adniilistração ,

una vez recontreclclo por ato oficÍa1 ,haver cessado a excep -
elonaLidade de lnteresse príblÍco.

d)reruneração nulca superior àquela atrL -
bulêa a se:r'itlores efetivos que dese&penhen funções igu.aÍs I
ou assemelhad.a§.

e)subralssão à potítica salarial adotada pg
ra os servlôores rmrn:ie ipai s robse:rracla, quando for o caso, a
proporci.onalidade necessária ern relação ao prazo contratual^

f)recolhlnento de eontribuição previd.ênciÉ
ria ao Iastituto cle ?revidâncla alos Servlttores tto Estado.

S)Uoqário de trabaLlio equÍvalente ao ad.otg
clo para os servidores runieÍpals.

Art.5c- 0 instnrnento contratual deverrá I

obrlgatoriamente uencionar o ato cle autorlzação do Clre fe clo

Podler Executivo ralevend.o observar' o tliscipliaanento ctesta I

le1.
lrt.6e- BeaLÍzaclas a contratação, o iastzl4

mento contratual aconp qnh ado d.os denals clocumento s a que se
refere o art.2c ,deverárno prazo tle qui.nze ilias ser remetÍclo
ao [r1üuna]. de Contas tlo Estad.o.

Àrt.7c- a presente trei entra ea vlgor a
partir tia tlata de fira Erblicação.

Àrt.8c- Eevogarn-se as tlisposições em eoa -
tri§rto.

Gabinete do ?refeito do üunicdpio de Yer.-
tente clo Ii6rloren 07 d d.e feverei.ro de 1997.
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