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EST ADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS
GABINETE DA PREFEIT A

LEI MUNICIPAL N" 070/08, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008 .

Autoriza a contratacdo temponiria
tie prestatlores tie servicos para a
cobertura tie carencias tie pessoal
<la Secretaria de Educaciio do
Municipio, especificameme, para
suprir 1110111e11tos tie licences e
demais que ..e facam necessdrlos,
restritamente as possibitidades
previstas 11a legislafiio municipal e
till. outras providencias, etc.

A PREFEIT A municipal de Oros, Maria de Fatima Maciel Bezerra, no
uso de suas atribuicoes legais, etc. A CAMARA municipal de Oros APROVOU, e eu,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica o Municipio de Oros, pelo Chefe do Executivo Municipal, autorizado a
proceder com a contratacao de pessoal para a Educacao do Municipio, visando,
exclusivamente, e observado o relevante interesse publico, cobrir e suprir carencias
ternporarias decorrentes de direitos e vantagens previstos na legislacao municipal, a
exemplo de licenca gestante de 06 meses, licencas diversas, e demais casos na forma
aqui indicada
Paragrafu umco: Os contratos de temporaries ficam autorizados, pelo rnesmo prazo da
ausencia do(a) substituido, devendo ao final ser rescindido, ao mesmo tempo em que
podera a adrninistracao publica municipal rescindi-los a qualquer tempo, nao sendo
obrigado o erario ao pagamento de aviso previo, situacao prevista no contrato, e
previamente conhecida pelo contratado .
Art. 2°. Os valores pagos aos prestadores de services, corresponderao a 80% (oitenta
por cento) dos valores pagos aos servidores de carreira do Municipio pela mesma
funcao e atribuicao, respeitadas as previs5es contidas nos contratos, se para 04 ou 08
horas, alem das demais situacoes previamente estipuladas no contrato e do
conhecimento das partes .
Art. 3°. Nao havera lirnite maxima ou minima para a cornratacao de prestadores de
services para a Educacao Municipal autorizada por esta lei, porem, a cada contrato,
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deverao ser anexados os documentos pertinentes ao substituido, a substituicao e
previsao legal que a possibilita (tipo de licenca e afastarnento) .
Art. 4°. Devera a adrninistracao municipal, sempre que possivel, alternar e evitar a
repeticao do mesmo contratado por periodo superior a 12 meses, ou ainda, por periodos
consecutivos com a mesma pessoa, a excecao quando vise garantir ao alunado em caso
do prestador de services ser professor, a manutencao pelo menos no semestre legislativo
do mesmo "mestre" .
Art. 5°. Serao direitos dos contratados para a prestacao de services, o recolhimento ao
INSS pelo contratanle, remuneracao na forma prevista no contrato de acordo com a
carga horaria e reducao em 20% com base e sobre o salario do funcionario de carreira,
nao fazendo jus a qualquer compensacao por tempo de service, considerado nao haver
ta! contribuicao em nivel municipal por conta de seu regime juridico unico (estatutario),
A,·t. 6°. Os casos omissos nao previstos nesta lei e relacionados aos casos que podem na
mesma se enquadrar, poderao ser sanados por portaria do Executivo Municipal, de ja
autorizada
Art. 7°. As situacoes nao contempladas por esta lei, tambern serao sandas por meio do
contido nos contratos a serem firmados entre o Municipio de Oros, Secretaria de
Educacao e respectivos prestadores de services .
Art. 8°. As despesas decorrentes das contratacoes temporarias contempladas nesta lei,
serao suportadas pelas dotacoes e rubricas contidas no orcamento municipal (Educacao)
previstas para pessoal .
Art. 9°. Ficam revogadas as disposicoes em contrario a esta lei, que passa a vigorar a
partir de sua publicacao que sera imediata .

P A<;:O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OROS, em 26 de Fevereiro de 2008 .
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