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LEI Nº457/2021. 

Dispõe sobre a contratação de pessoal, por tempo determinado, para atender 
à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e adota outras providências. 

 

O PREFEITO DE CENTENÁRIO, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprova e eu sanciono a 

seguinte lei: 

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

a Administração Direta e Indireta do Poder Executivo pode contratar pessoal, por 

tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei.  

Art. 2º É considerada necessidade temporária de excepcional interesse público 

toda contratação que vise:  

I. Assistência a situações de emergência ou de calamidade pública; 

II. Combate a surtos endêmicos, pragas, doenças e surtos que ameacem a 

saúde pública, bem como, sanidade animal e vegetal; 

III. Atendimento de programas de governo decorrente de convênio ou 

acordos bilaterais com outros órgãos públicos; 

IV. Atividades voltadas a regularização fundiária do ente municipal; 

V. Carência de pessoal em decorrência de afastamento, cessão ou licença de 

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

desempenhado a contento com o quadro remanescente; 

VI. Carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais ou 

emergenciais que não justifiquem a criação ou provimento de cargos; 
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VII. Atuação nas áreas da administração, educação, assistência social e saúde, 

quando esgotada a lista classificatória do concurso público até a realização do novo 

certame. 

Art. 3º A contratação de que trata esta Lei depende de autorização do Chefe do 

Poder Executivo e obedece aos seguintes critérios: 

I - Existência de dotação orçamentária; 

II - Disponibilidade financeira;  

III - caráter essencialmente temporário de atividade, considerada de 

excepcional interesse público;  

IV - Justificativa devidamente fundamentada pelo titular da Pasta solicitante, 

demonstrando a necessidade da contratação temporária de pessoal, bem como o 

excepcional interesse público.  

§1º O regime jurídico dos contratos temporários se sujeita às normas de direito 

público, aplicando-se, ao pessoal contratado, além das cláusulas estabelecidas no 

respectivo contrato, as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 

de Centenário, que não sejam exclusivas de servidores titulares de cargos de 

provimento efetivo ou que não contrariem o caráter temporário e transitório da 

contratação. 

§2º As contratações de que trata esta Lei são realizadas pelo prazo máximo de 

doze meses, podendo ser prorrogadas por igual período, nos casos de extrema 

relevância e urgência, após serem justificadas e aprovadas pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

§3º O pessoal contratado com base nesta Lei é vinculado ao Regime Geral da 

Previdência Social, nos termos da legislação vigente. 
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§4º O tempo de contribuição do pessoal sob regime de contrato temporário é 

atestado pela Administração Pública, para os fins do disposto no art. 201, §9°, da 

Constituição Federal, e é contado única e exclusivamente para fins previdenciários. 

Art. 4º É vedado:  

I - contratar temporariamente servidor público federal, estadual ou municipal, 

ressalvados os cargos de acumulação legal; 

II - ceder para outra unidade da estrutura básica do Poder Executivo ou para 

outros poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, pessoa 

contratada nos termos desta Lei; 

III - interromper ou suspender férias de pessoa contratada; 

IV - pelo período de seis meses, contratar profissional que solicitar extinção de 

contrato sem cumprir o aviso prévio de 30 dias; 

V - por parte dos Órgãos ou Entidades, atribuir aos contratados na forma desta 

Lei funções ou encargos não previstos no contrato.  

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importa na 

responsabilidade administrativa da autoridade contratante, sem prejuízo das sanções 

civis e penais cabíveis. 

Art. 5º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei é fixada na 

conformidade do Anexo Único. 

Art. 6º O contrato firmado de acordo com esta Lei será extinto:  

I - pelo término do prazo contratual ou da respectiva prorrogação;  

II - por iniciativa do contratado, com aviso prévio de, no mínimo, 30 dias;  
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III - por iniciativa do órgão contratante ou entidade contratante, nos casos de:  

a) prática de infração disciplinar, apurada em sindicância ou processo 

administrativo disciplinar, em que sejam assegurados ao acusado o contraditório e a 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;  

b) conveniência da Administração Pública;  

c) o contratado assumir cargo ou emprego incompatível com as funções do 

contrato; 

d) interesse público; 

e) ausência intencional do contratado ao serviço, sem justificativa legal, superior 

a 30 dias consecutivos; 

IV - em caso de devolução do profissional contratado à central de recursos 

humanos do Órgão de lotação, por desnecessidade ou não adaptabilidade do 

contratado. 

Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o contrato temporário será 

automaticamente extinto, dispensando-se a publicação de ato específico. 

Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos 

desta Lei são apuradas mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, 

conforme o caso, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município 

de Centenário Estado do  Tocantins, assegurado o contraditório e a ampla defesa.  

Art. 8º As contratações previstas nesta Lei são realizadas pela Secretaria da 

Administração, atendendo as necessidades dos diversos órgãos do ente municipal. 

§1º A jornada de trabalho do profissional contratado cujo exercício exija regime 

de turno ou plantão obedecerá ao regulamento e à disciplina do órgão contratante. 
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§2º O profissional contratado cumpre jornada de trabalho fixada de acordo com 

as necessidades do exercício das atribuições pertinentes às respectivas funções, 

respeitada a duração máxima do trabalho semanal da correspondente carga horária. 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir de primeiro de janeiro de 2022. 

Art. 10. Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, aos 27 dias do mês de dezembro de 2021 

 

Focílides Carvalho Silva 
Prefeito 
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ANEXO ÚNICO  DA LEI Nº457/2021 
Tabela de Funções – Contratação Temporária 

 
  

CARGO NÍVEL ESCOLARIDADE VENCIMENTOS CARGA 
HORÁRIA 

VAGAS 
AUTORIZADAS 

ATRAVÉS 
DESTA LEI 

Agente de 
Endemias 

CE - IV Ensino fundamental 
completo 

1.550,00  
Lei n.º  
415/2019 

40 01 

Agente de Saúde  CE-V Ensino Fundamental 

completo 

 1.550,00  
Lei n.º  
415/2019 

40 01 

Auxiliar de 
Consultório 
Dentário 

CE-I Ensino Médio 

completo, com curso 

técnico na área 

1.504,00 40 01 

Auxiliar de 
Serviços Gerais 

CE-I Ensino Fundamental 

incompleto 

1.045,00 40 05 

Fiscal de Vigilância 
Epidemiologia  

CE II Ensino 
Fundamental   

1.045,00 40 01 

Mecânico de Máquinas 
Pesadas 

CE VIII Ensino fundamental 
incompleto 

1.592,90 40 01 

Operador de 
Máquinas 
Pesadas 

CE–VIII Ensino Fundamental 

incompleto 

2.465,00 40 01 

Técnico 
Enfermagem 

CE- IV Ensino Médio 

completo, com curso 

técnico na área 

1.120,00 40 05 

Motorista CE-III Ensino Fundamental 

incompleto, com 

CNH categoria “D” 

1.120,00 40 02 

TOTAL DE VAGAS     18 

 


