LEI Nº 422 DE 13 DE MAIO DE 2003.

Dispõe sobre contratação por tempo determinado, nos
termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, e
dá outra providencias.
A CÂMARA MUNICIPAL DE JAÍBA – MG, decreta e eu, Prefeito Municipal sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei disciplina em contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.
Art. 2º - As contratações a que se refere o artigo 1º somente poderão ocorrer nos seguintes casos.
I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

Inundações, enchentes, incêndios, epidemias e surtos;
Campanhas de saúde pública;
Prejuízo ou perturbações na prestação de serviços públicos essenciais;
Casos de emergência, quando caracterizada a urgência e inadiabilidade de atendimento de
situação que possa comprometer a realização de eventos, ou ocasionar prejuízo à saúde de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
Necessidade de pessoal em decorrência de dispensa, demissão, exoneração, substituição
temporária, falecimento e aposentadoria, nas unidades de prestação de serviços essenciais,
realização de serviços e obras de pequena duração, estado de tramitação e processo para
realização de concurso;
Calamidade publica;
Necessidade de pessoal para atendimento ao Programa de Saúde da Família.

Art. 3º - As contratações serão feitas pelo tempo necessário para atender as hipóteses elencadas no
artigo anterior, observando o prazo Maximo de 01(um) ano, renovável por igual período, uma única
vez.
1º - È vedada a prorrogação de contrato, salvo se:
a) houver obstáculo judicial para a realização de concurso;
b) prazo da contratação for inferior ao estipulado neste artigo podendo a prorrogação ser
efetuada até aquele limite.
2º - É verdade a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços diferentes, pelo prazo de 02
(dois) anos a contar do termino do contrato, salvo se inexistente mão-de-obra qualificada na região.
Art. 4º - Especificamente para os casos previstas no inciso VII, do artigo 2º, desta Lei, os contratos
a serem celebrados com os profissionais, terão a duração de 01 (um) ano, podendo ser renovado por
iguais períodos.

1º - Devido à duração indeterminada do Programa de Saúde da Família, os contratos a que se refere
este artigo, terão sua duração adstrita ao período de existência do Programa, renovando-se o prazo
mediante a celebração de termos aditivos.
2º - Caso haja a extinção de Programa, o contrato poderá ser rescindido, mediante comunicação
previa ao contratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias;
3º - Ao servidor ocupante de cargo efetivo no quadro de pessoal da municipalidade, quando
designado para atuar no Programa de Saúde da Família, a ele será deferido uma gratificação pelo
exercício da função, em valor correspondente à diferença de seu cargo efetivo ou da função pública
ocupada e a prevista para o Programa, constante do Anexo I desta lei;
I – Sobre a gratificação definida neste parágrafo, incide todos os descontos previstos em lei;
II – O pagamento da gratificação pelo exercício da função no Programa de Saúde da Família,
prevista neste parágrafo, não configura a existência de novo vinculo jurídico, para efeito de
aplicação dos incisos XVI e XVII, ambos do Artigo 37 da Constituição da Republica.
5º - Compete ao Secretario Municipal de Saúde o planejamento, coordenação, supervisão e controle
do Programa da Saúde da Família bem como a definição da composição numérica das equipes do
Programa de saúde da família, devendo observar, obrigatoriamente, a presença dos seguintes
profissionais de saúde:
I – Medico, 01 por equipe;
II – Enfermeiro, 01 (um) por equipe;
III – Auxiliar de Enfermagem, até o limite de 01 por equipe;
IV – Agentes Comunitários de Saúde, até o limite de 05 (cinco) por equipe;
V – Agentes Comunitários de Combate a Dengue, até o limite de 06 (seis) por equipe.
Parágrafo Único – Contarão obrigatoriamente das propostas de contratação:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

a justificativa, nos termos do artigo 2º;
prazo
a função a ser desempenhada;
a remuneração;
a dotação orçamentária;
demonstrativo de existência de recursos;
habilitação exigida para a função.

Art. 6º - Só poderão ser contratados nos termos desta Lei os que comprovarem os seguintes
requisitos:
I.
II.
III.
IV.
V.

ser brasileiro;
ter completado dezoito anos de idade;
estar no gozo dos direitos políticos;
estar quite com as obrigações militares;
ter boa conduta;

VI.
VII.
VIII.

gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com o
exercício das funções;
possuir habilitação para o exercício das funções, quando for o caso;
atender às condições especiais, prescritas em Lei ou Decreto, para determinadas funções.

Parágrafo Único – O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado
no contrato, apresentando na oportunidade a comprovação de suas condições físicas e mentais aptas
ao cumprimento das funções, consubstancialmente em laudo de sanidade e capacidade emitida pelo
órgão médico competente da Prefeitura.
Art.7º – Os contratados nos termos da presente Lei estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições,
inclusive no tocante à acumulação de cargos e funções publicas, e ao mesmo regime de
responsabilidade vigente para os demais servidores municipais, no que couber.
Art. 8º - Ocorrerá a rescisão contratual:
I.
II.
III.
IV.

a pedido do contratado, mediante comunicação previa de 30(trinta) dias;
pela convivência da Administração, a Juízo da autoridade que procedeu à contratação;
quando o contratado incorrer em falta disciplinar, e
Interrupção do Programa de Saúde da Família.

Art. 9º - Nas hipóteses previstas nos incisos I a IV do artigo 2º, o servidor não terá ao 13º salários e
férias.
Art. 10º - É vedado atribuir ao contratado encargos ou serviços diversos daqueles constantes do
contrato, bem como designações especiais, nomeações para cargos em comissão, afastamento de
qualquer espécie, exceto os compatíveis com a natureza deste vínculo.
Art. 11º - È vedada a contratação para função correspondente a cargo em comissão.
Art. 12º - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, às Autarquias, Fundações Públicas e
Sociedade de Economia Mista existentes ou a serem criadas.
Art. 13º - As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.
Art. 14º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
15/01/2003, revogadas em contrário.

Prefeitura Municipal de Jaíba, 13 de Maio de 2003.

Giovani Antonio da Fonseca
Prefeito Municipal

ANEXO I
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Categoria
Profissional

Requisitos /
Exigências

Médico do PSF

Nível Superior,
Formação em
Medicina e registro
no CRM
Nível Superior,
formação em
Enfermagem e
registro no COREN
2º Grau completo,
com registro no
COREN
1º Grau completo,
ser residente no local
de atuação

Enfermeira do
PSF
Auxiliar de
Enfermagem do
PSF
Agente
Comunitário de
Saúde do PSF

Remuneração
Fixa Mensal Em
Reais
R$ 4.000,00

Regime de
Dedicação
Exigida ao PSF
40 horas semanais

R$ 2.350,00

40 horas semanais

R$ 306,00

40 horas semanais

R$ 240,00

40 horas semanais

