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Ofício GP Nº 049/2021 
    Olinda Nova do Maranhão, 24 de março  de 2021. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

VEREADOR FLEDISON VIEGAS 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO 

NESTA 

 

Sr. Presidente, 

 

É com enorme satisfação que encaminhamos a Vossa Excelência, Mensagem e 

Projeto de Lei de nº 002/2021 que “Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse  público, nos termos do inciso IX do 

artigo 37 da constituição federal e dá outras providências.”. 

  

Informamos que o município se encontra em fase de estudo para viabilidade de concurso 

público, razão pela qual se faz necessária a contratação temporária, visto que são necessários 

servidores para realizar os serviços essenciais até que haja a possibilidade de prover cargos 

através do certame. Portanto apresentamos a vossa excelência  o projeto de lei supa citado para 

que haja continuidade na prestação de serviços públicos excenciais para atender a demanda do 

nossos munícipes. 

 

Devido o momento que estamos passando com o aumento de casos de Covid-19 em 

nosso município e as mudanças de estrategias usadas por todas as esferas de governo para o 

controle da pandemia, logo entedemos as dificuldades de aprovações das Leis municipais, 

portanto pedimos a vossa excelência que seja usado o art. 118 § 2º do Regimento Interno da 

Câmara Municipal e que o nosso projeto de Lei de nº 002/2021 seja aprovado em Regime de 

Urgência Simples.  

 

Certos de que esta Casa Legislativa e os nobres edis comunga dos mesmos anseios, 

colocamos à análise e apreciação o presente Projeto de Lei, aguardando aprovação com a 

brevidade costumeira. 

 

Nesta oportunidade, elevamos votos de especial estima e apreço. 

      

Atenciosamente, 
 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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MENSAGEM DO PROJETO DE LEI 002/2021 

 

Senhor Presidente e nobres Vereadores, 

 

Os serviços públicos ofertados à população pelo Poder Público, assim como os serviços 

necessários ao funcionamento dos entes públicos, são prestados essencialmente por agentes 

públicos contratados para estes fins.  

Porém, diversos são os motivos e situações que demandam uma contratação mais ágil de 

pessoal para suprir demandas imediatas e, por essa razão, os entes públicos utilizam 

frequentemente a contratação temporária de pessoal, por ser uma ferramenta de recrutamento 

menos burocrática e, consequentemente, mais célere.  

A contratação encontra-se totalmente dentro da lei, estando amparada pela Constituição 

Federal, nos termos do artigo 37, inciso IX, como vemos a seguir: Artigo 37, IX. A lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público.  

A necessidade é de excepcional interesse público quando for premente, imperiosa, para 

que determinado serviço funcione em condições satisfatórias mínimas, seja ele essencial ou não. 

É premente a necessidade quando, se não atendida mediante contratação de pessoal por tempo 

determinado, não haja outra forma de igual eficácia para evitar o perecimento ou grave prejuízo 

para o serviço, ou, em se tratando de serviço essencial, qualquer gravame ou óbice ao seu melhor 

rendimento.  

A contratação temporária é necessária quando é preciso manter um serviço que, sem a 

contratação emergencial, seria seriamente comprometido. Informamos que o município se 

encontra em fase de estudo para viabilidade de concurso público, razão pela qual se faz necessária 

a contratação temporária, visto que são necessários servidores para realizar os serviços essenciais 

até que haja a possibilidade de prover cargos através do certame.  

Ante todo o exposto, vemos que a contratação encontra fundamento no texto da 

Constituição Federal, estando assim totalmente dentro da lei, e visará ao atendimento de 

necessidades temporárias, vale dizer, conjunturais e/ou sazonais da Administração Pública 
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Municipal. Ademais, as dotações orçamentárias que serão disponibilizadas para a execução dos 

contratos estão sendo criteriosamente analisadas pela Administração, não havendo nenhum 

impedimento. 

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de termos nosso pleito atendido, 

subscrevemo-nos. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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PROJETO DE LEI    002 /2021 

 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 

PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE 

EXCEPCIONAL INTERESSE  PÚBLICO, NOS TERMOS DO INCISO IX 

DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE OLINDA NOVA DO MARANHAO, 

Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais.  

Art. 1º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o 

Poder Executivo Municipal bem como suas fundações e autarquias, poderão efetuar 

contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da 

Constituição da República e nas condições e prazos previstos nesta Lei. 

 

Paragrafo único. Para fins de cumprimento desta Lei, entende-se como 

excepcional interesse público a situação transitória que demande urgência ou emergência na 

realização de serviço público essencial e situações em que a transitoriedade e a 

excepcionalidade não justifiquem a criação ou ampliação do quadro efetivo. 

 

Art. 2º. São casos de contratação por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse público: 

 

I - Emergência de atividades em saúde pública; 

 

II - Situações de emergência e calamidade pública, assim declaradas por Decreto 

do Poder Executivo Municipal; 

 

III - Combate a surtos endêmicos e epidêmicos; 

 

IV - Garantir a segurança do patrimônio público em situações emergenciais, 

quando não houver tempo hábil para a realização de concurso; 

V - Situações emergenciais de vigilância, inspeção e força tarefa para evitar danos 

ao meio ambiente, de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; 

 

VI - Vacância de cargos públicos no período de até 12 (doze) meses após o término 

do prazo de validade do concurso público realizado para provê-los; 

 

VII - Admissão de profissionais do magistério público municipal para suprir 

demandas emergenciais e transitórias decorrentes da expansão das unidades de ensino ou 

abertura de turmas, projetos específicos e/ou disciplinas experimentais; 
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VIII - Carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de servidores 

ocupantes de cargos efetivos, quando o serviço público não puder ser desempenhado a 

contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato administrativo limitada 

ao período da licença ou do afastamento; 

 

IX - Quando não existirem candidatos em número suficiente para preenchimento 

de vagas oferecidas em concurso público ou, ainda, na hipótese de não haver candidatos 

interessados no provimento dos respectivos cargos para os       quais tenham sido aprovados em 

concurso público válido, desde que tenha sido suprida integralmente a respectiva lista de 

classificação dos aprovados; 

 

X - Admissão de profissionais para cumprimento de convênios e/ou para atender 

programas celebrados com o Governo Federal ou outros entes da Federação, cujas verbas 

sejam repassadas total ou parcialmente por estes; 

 

XI - Substituir servidor nos casos abaixo elencados, desde que não haja substituto 

no quadro funcional: 

 

a) afastamento por auxílio-doença, licença à gestante e à adotante; 

 

b) afastamento temporário de cargo em decorrência de licença prevista na Lei 

Municipal, por período superior a 30 (trinta) dias, com exceção das licenças para participação 

em curso, congressos e competição esportiva oficial, bem como para tratar de interesses 

particulares por prazo inferior a seis meses, as quais não justificam a contratação temporária; 

 

c) remanejamento ou readaptação; 

 

d) aposentadoria, exoneração ou demissão; 

 

e) nomeação para ocupar cargo comissionado. 

 

XII - Número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos serviços 

públicos essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso público aptos 

à nomeação, ficando a duração dos contratos limitada ao    provimento dos cargos mediante 

concurso público subsequente; 

 

XIII - Carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou 

emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo, especialmente: 

 

a) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos de cooperação 

com prazo determinado, implementados mediante acordos, desde que haja, em seu 

desempenho, subordinação do contratado a órgão e ou entidade pública; 

 

b) as que utilizem técnicas especializadas de tecnologia da informação de 

comunicação e de revisão de processos de trabalho que se caracterizem como projetos 
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específicos criados por prazo determinado. 

 

XIV - Suprir o aumento transitório e inesperado de serviços públicos. 

 

§ 1º As contratações a que se refere a alínea "a" do inciso XIII do caput serão 

vinculadas exclusivamente a um projeto, vedado o aproveitamento dos contratados em 

qualquer outra área da administração pública; 

 

§ 2º Para os fins do inciso XII do caput deste artigo, consideram-se serviços 

públicos essenciais aqueles desenvolvidos nas áreas de saúde e educação; 

Art. 3º. As contratações deverão ser propostas por despacho motivado e 

fundamentado do Secretário Municipal ou equivalente, justificando o interesse público e a 

necessidade da contratação, nos termos da presente Lei. 

 

Paragrafo único. As contratações de que tratam esta lei serão feitas em 

conformidade com as necessidades previstas em cada órgão, secretaria ou departamento, não 

podendo exceder aos quantitativos fixados pelas leis que dispõem sobre os planos de cargos 

e salários. 

 

Art. 4º. A contratação será feita exclusivamente pelo Chefe do poder Executivo, 

por instrumento contratual escrito, nos termos da Lei Municipal nº 20/1997, que dispõe sobre 

o Regime Único dos Servidores Municipais do Município de Olinda Nova do Maranhão, para 

vigorar a partir de 01 de março de 2021, até a nomeação de servidores aprovados por meio de 

concurso público, por prazo de um ano prorrogável até a nomeação do concurso público. 

 

Art. 5º. Estende-se aos servidores regidos por esta Lei os mesmos deveres, as 

mesmas proibições e responsabilidades e, no que couber, as disposições disciplinares 

aplicáveis aos servidores efetivos, todas previstas na Lei Municipal de nº 20/1997. 

 Art. 6º. Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei, sobre a decretação 

de urgência, emergência e calamidade em saúde pública. 

Art. 7º. A extinção do contrato, por iniciativa da Administração Pública, antes do 

prazo contratual, não enseja o direito à indenização. 

 

Art. 8º. O pessoal contratado por tempo determinado para atender à necessidade 

temporária de excepcional interesse público será filiado ao Regime Geral de Previdência 

Social - RGPS, conforme disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal. 

 

Art. 9º. O disposto nesta Lei se aplica aos contratos temporários em vigor na data 

de sua publicação, ainda que celebrados anteriormente a sua vigência. 

 

Art. 10. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias do orçamento vigente. 
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Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos 

a 01 de março de 2021 e revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHAO, AOS 

DEZENOVE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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ANEXO I DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA/ 

 SEMANAL QTDA 
VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 VIGIA 40H 30 1.100,00 

02 AOSD 40H 27 1.100,00 

03 RECEPICIONISTA 40H 12 1.100,00 

04 DIGITADOR 40H 06 1.100,00 

05 MAQUEIRO 40H 04 1.100,00 

06 MOTORISTA 40H 04 1.500,00 

07 ARTESÃ 40H 02 1,100,00 

08 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 40H 08 1.500,00 

 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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ANEXO II DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 
CARGA HORÁRIA/ 

 SEMANAL QTDA 
VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 VIGIA 40H 02 1.100,00 

02 AOSD 40H 03 1.100,00 

03 PICICOLOGO 40H 01 2.500,00 

04 DIGITADOR 40H 03 1.100,00 

05 ENTREVISTADOR DO BOLSA FAMILIA 40H 01 1.100,00 

 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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ANEXO III DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA/ 

 SEMANAL 
QTDA 

VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 PROF. EDUCAÇÃO INFANTIL 20H 16 1.450,00 

02 PROF. ENSINO FUNDAMENTAL MENOR 20H 19 1.450,00 

03 PROF. ENSINO FUNDAMENTAL MAIOR 20H 16 1.450,00 

04 VIGIAS 40H 19 1.100,00 

05 AOSD 40H 26 1.100,00 

06 AUXILIAR ADMINISTRATIVOS 40H 06 1.100,00 

07 NUTRICIONISTA 20H 02 2.500,00 

08 PICICOLOGO 40H 02 2.500,00 

09 ASSISTENTE SOCIAL 40H 02 2.500,00 

01 TÉCNICO AGRICULA 40H 02 1.600,00 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 
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ANEXO IV DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO, MEIO AMBIENTE E PESCA 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA/ 

 SEMANAL 
QTDA 

VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 TÉCNICO AGRICULA 40H 05 1.600,00 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA/ 

 SEMANAL 
QTDA 

VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 40H 04 1.800,00 
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ANEXO V DO PROJETO DE LEI Nº 002/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

ORDEM ESPECIFICAÇÃO/ FUNÇÃO 

CARGA 

HORÁRIA/ 

 SEMANAL 
QTDA 

VALOR MENSAL  

DA REMUNERAÇÃO 

01 FISCAL TRIBUTÁRIO 40H 02 1.600,00 

01 DIGITADOR 40H 01 1.100,00 

 

 

 

 

CONCEICAO DE MARIA CUTRIM CAMPOS 

                Prefeita Municipal 

 


