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LEI N.º 377/2014. 
De 04 de Dezembro de 2014. 

 
“Dispõe sobre o regime jurídico-administrativo 

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

 
O EXMO. SENHOR PREFEITO MUNICIPAL  de Novo Mundo, Estado de Mato Grosso, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal 
de Vereadores aprovou e ele sancionou a seguinte Lei. 
 

Art. 1º Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, os órgãos da Administração Municipal direta, as autarquias e as fundações públicas 
poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos 
previstos nesta Lei. 

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

  
I – assistência em situações de estado de emergência ou calamidade 

pública; 
  
II – admissão de professor substituto; 
  
III – necessidade de admissão de contingente de pessoal nos órgãos da 

Administração Municipal para substituir servidor público efetivo em licença ou afastado 
temporário nas hipóteses estabelecidas no Estatuto dos Servidores; 

  
IV – no caso de vacância de cargo até a realização do concurso público; 
  
V – necessidade de admissão de pessoal para execução ou 

implementação de convênio, consórcio, acordo ou ajuste. 
 Art. 3º As contratações de pessoal, nos termos desta Lei, serão feitas 

mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação, inclusive através de 
Diário Oficial do Município, prescindindo de concurso público. 

  
Parágrafo único. As contratações para atender às necessidades 

decorrentes de situações de estado de emergência ou calamidade pública prescindirão de 
processo seletivo. 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o 
prazo máximo de 1 (um) ano.  

Parágrafo Único. As contratações poderão ser prorrogadas por mais 01 
(um) ano quando a manutenção da contratação for imprescindível para a efetiva 
continuidade dos serviços públicos e pela prorrogação da situação de excepcional interesse 
público que lhe deu origem. 
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Art. 5º A remuneração do pessoal contratado, nos termos da presente Lei, 
será fixada tendo como base o vencimento inicial dos respectivos cargos efetivos constantes 
dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários. 

  
Art. 6º As atribuições e a carga horária do pessoal contratado serão as 

dispostas para os respectivos cargos, em seus Planos de Cargos, Carreiras e Salários. 
 
Parágrafo Único - A carga horária dos professores será contratada por 

hora/aula a ser fixada no instrumento contratual de acordo com a habilitação, em um total 
máximo de 40 (quarenta) horas semanais. 

 
Art. 7º 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 – por iniciativa do contratante em decorrência de infração disciplinar ou 

por não haver mais necessidade da prestação do serviço, devendo neste último caso, 
ocorrer comunicação com a antecedência de trinta dias. 

 
Parágrafo único – Quando o contrato for prorrogado em período superior 

ao disposto no artigo 4º e na situação do parágrafo único desse mesmo artigo, o contratado 
terá direito à 30 dias de férias e ao terço de férias constitucionais.  

 
Art. 8º O regime previdenciário do pessoal contratado será o Regime Geral 

de Previdência Social (INSS), sendo-lhes garantidos os benefícios desse regime e o 13º 
Salário. 

 
Art. 9º Os profissionais a que se refere o “caput” do Art. 2º, e respectivas 

quantidades de vagas, são os constantes do Anexo Único, que integra esta Lei. 
 
Art. 10 Para cobertura das despesas decorrentes desta lei serão utilizadas 

as dotações previstas na Lei Orçamentária Anual vigente. 
 
Art. 11 As contratações somente poderão ser feitas com observância das 

dotações orçamentárias correspondentes. 
  
Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário.  
Gabinete do Prefeito, aos 04 de Dezembro de 2014. 

 
 

  
 

JOSE HELIO RIBEIRO DA SILVA 
cÜxyx|àÉ `âÇ|v|ÑtÄ 
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ANEXO ÚNICO 
I – ADMINISTRAÇÃO: 
01 Zeladora 
01 Recepcionista 
01 Agente Administrativo  
01 Contador 
 
II – EDUCAÇÃO: 
45 Professor 
02 Técnico Administrativo Educacional 
10 Apoio Administrativo Educacional (Merendeira/Zeladora/Vigia) 
06 Apoio Administrativo Educacional (Motorista CNH D) 
01 Nutricionista 
08 Monitor de Creche  
 
III – SAÚDE: 
01 ASB (Auxiliar de Saúde Bucal) 
02 Cirurgião Dentista 
03 Enfermeiro 
03 Médico 
02 Técnico em Enfermagem 
01 Fonoaudiólogo 
01 Recepcionista  
02 Zeladora 
 
IV – AÇÃO SOCIAL 
01 Assistente Social 
01 Professor Pedagogo 40 horas 
01 Psicólogo 
01 Recepcionista 
01 Zeladora 
 
V - AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE: 
01 Veterinário 
01 Engenheiro Florestal 
01 Agente Administrativo 
 
VI – TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS:  
01 Engenheiro Civil 
01 Engenheiro Sanitarista 
02 Motorista 
02 Operador de Máquinas Leves 
05 Operador de Máquinas Pesadas 
 
Gabinete do Prefeito, aos 04 de Dezembro de 2014. 
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