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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

~~~ ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.O 13.635.008/0001-76

"Estabelece os casos de contratação
por tempo determinado para atender às
necessidades de excepcional interesse
público e dá outras providências. "

o PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA,
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Orgânica do Município, e, considerando o disposto nos incisos I e II do Artigo 30
e, inciso IX do Artigo 37 da Constituição Federal, faz saber a todos que a Câmara
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10- Fica o Chefe do Pod~r Executivo Municipal autorizado
a promover as contratações necessárías para atender a~ne:essid~. dos .servi~~
públicos essenciais, bem como, aos ~nvê~~s, 8C()rd(?$ d~'fOo~ra~ ~OJl'~~U'
programas pactuados com entes públiçc>s>~.~Vi$ (ie Íf'lta~$$e p(t.t;)licqe>ai.",,ª,)~s
situações de emergência e calamidade pública.

Parágrafo único. A .ad~is~~/em .car~!.rf"it1!P~'?~'.rioserá de
acordo com o que dispõe o inciso IX cktartigo.ª7<:JaCQf1stituiçãOF'~~r8Jk

Art. 2° - A contratação pelo Regime' Especial de Direito
Administrativo (REOA) será precedida de seleção simplificada de candidatos,
observadas as peculiaridades do cargo.

§ 1°-A forma da seleção simplificada observará ao princípio da
impessoalidade sem o risco do prejuízo para os serviços necessários à
administração pública quando houver a necessidade de avaliação curricular, não se
enquadrando nestas hipóteses as contratações para frentes de serviços criadas na
forma prevista no inciso III e IV do Artigo 3°.

§ 2° - A duração dos contratos temporários definidos na forma
desta Lei será de até um ano, podendo ser prorrogada por igual período,
excetuando-se os casos de contratações para o suporte de Programas, Convênios e
Acordos celebrados com instituições públicas elou privadas, cujo tempo de
contratação deverá ser idêntico ao tempo estabelecido para a duração da execução
de cada instrumento respectivo pactuado, desde que no edital de convocação par a
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seleção e no respectivo contrato, sejam incluídas as devidas justificativas e
informações sobre a situação da contratação.

Art. 3° - Justifica-se a excepcionalidade do interesse público
para a contratação de serviços pelo Regime Especial de Direito Administrativo
(REDA), as seguintes situações:

I - implantação da Rede de Atendimento à População em
Situação de Risco e Vulnerabilidade Social;

II - decorrentes de execução de programas dos Governos
Federal e Estadual e, de celebração de convênios, ajustes e acordos, com os entes
públicos e civis de interesse público, que exijam contratação de pessoal para a sua
execução;

III - decorrentes de frentes de serviços criadas para resolver
problemas emergenciais de caráter social ou de calamidade pública;

~ ~: ,_ !- ' j -. :\ j -q= 1- ~\ ; T\_~() ~ 'f ~ "t· l(~
§ 2° - Nos dernãis casos' previstos no ínciso IV do presente

artigo, poderão ser-díspensados a exigência de prévio processo seletivo, desde que
não haja seleção desta natureza com prazo de validade vigente e para suprir casos
de vacância temporária de cargos.

Art. 4° - Será assegurado ao servidor contratado pelo REDA, os
seguintes benefícios:

I - salário compatível com o salário base inicial pago para o
exercício de cargo que tenha identidade com cargo do quadro efetivo;

II - décimo terceiro salário na forma definida pelo §3° do Artigo
39, combinado com o inciso VIII do Artigo 7°, da Constituição Federal;

III - salário nunca inferior ao mínimo, na forma prevista
inciso VII do Artigo 7° da Constituição Federal;
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IV - gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais
do que o salário normal (§ 3° do Art. 39 combinado com o inciso XVIII do Art. 7° da
Constituição Federai);

V - filiação ao sistema oficial de previdência da União (INSS) e,
respectivas seguridades sociais, na forma prevista na Lei Federal nO8.213, de 24 de
julho de 1991 e, nos incisos XVIII, XIX, XXIII e, XXVIII, do Artigo 7° da Constituição
Federal.

Parágrafo Único: Os contratos regidos pela presente Lei estão
amparados pelo regime estatutário e legislação correlata, não se aplicando as
normas previstas na CLT.

Art. 5° - O processo seletivo para os casos enquadrados nas
situações previstas no inciso III do Artigo 3° desta Lei será feito mediante exigências
de regulamentação específica para a urgência que estas exigirem e, sempre através
de decretação de estado emergeneial, de calamidade pública, inclusive os de risco
social.

Art. 6° - O Chefe do Po,derExecutivo Municipal, no que couber,
')-'')'',.~. ~

regulamentará a presente lei observan as situações previstas no rtigo 3° e seus
incisos..

.--

Art. 8° - Esta Le/"'~~t~râ ié~1 vigor, r~~ &;~~~:d~suá~publicação,
aplicando-se às contratações realizadas a partir de 01 de janeiro de 2014.

Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
CABRALlA, ESTADO DA BAHIA, EM 30 DE O

JORGEM
Prefe
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