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FELIZ, NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N" 8.869 DE

zolo r oÁ ourRAS DISPoSIÇôEs."Respons.ivel 4t le'rt

O Prefeito Municipal de Jaciara-MT, ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas atribuições legais

que me confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que o Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1". Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo para prestação de serviço, por prazo

determinado, para admissão de pessoal em caráter temporário, para atender a necessidade de excepcional interesse

público da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria do Govemo Federal, conforme vagas no anexo

Único, desta Lei.

Art. 2". As contratações previstas no artigo lo terão prazo de até l2 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual

periodo, vedado o desvio de função.

Parágrafo Único - Havendo vacância durante o prazo do contrato, poderá o municipio contratar em seu lugar outro

profissional para preenchim€nto da vaga.

Art.3', É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores das administrações direta e indireta da Uniâo,

dos Estados e dos MunicÍpios, exceto as acumulações permitidas pela Constituição.

Art. 4". Fica o Poder Executivo autorizado a realizar processo seletivo, visando ao pÍeenchimento das vagas previstas

nesta Lei.

Art. 5'. Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibições e responsabilidades vigentes para os

servidorcs públicos do Município.

Art. 60. O contrato firmado, de acordo com os termos desta Lei, extinguir-se-á sem direito à indenização

I - pelo término do prazo conEatual;

II - por iniciativa do contÍatado;

www.jãciara.mt.gov.br
(66) 346r-7900
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75
Centro - Jaciara-MT // 7882O-OOO

JAC RAiET
co ifúrNoô u^la Nôva HÉrófiÁ

26 L]_E-

- 
n0 muri: ,; , .orefeitura

Munlciprí ítE J.tclara em:

JY-, 04 r2O4A
Pcrr,,,,' . -iá até:

-4-ô!-qLJ_ro!ô



ESTADO DE MATO GROSSO
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lll - por conveniência da Administração;

Iv - quando o contratado inconer em falta disciplinar:

V pelo término do Programa.

Art.7o, Os contratados, na forma desta Lei, serão segurados do Regime Geral da Previdência Social

Art.8". As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotaçôes orçaÍnentárias próprias

disponibilizadas para a efetivação do programa.

Art. 9". Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL _ EM 19 DE ABRIL DE 20 I 8.

ABDULJ o AMMAT)

Prefeito Muni 0l'7 a 2020

RON IEVON A DA SILVA

Secretário Municipal de Admi nanças - Ponaria N" 0212018oe

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas

Regisrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supm.
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ANEXO []NICO

CARGO: VISITADOR

ESCOLARIDADE: ENSINO MÉDIO COMPLETO

VAGAS: 05

CADASTRO DE RESERVA: 05

PNE: 0l

CARGA HORÁRIA: 40 HS

sALÁRIo: L 100,00
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N'18 DE 23 OE MARçO DE 2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

ABDULJ MOHAMMAD

PR FEITO I\,lUNICIPAL

o
R

CIúJ

AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA - MT

www.jaciara.mt'gov.br
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Estamos encaminhando a essa lnsigne Casa de Leis, para que seja devidamente apreciado por essa nobre

editidade, PROJETO DE LEI N'18 DE 23 DE MARÇO DE 2018 O QUAL DISPÔE SOBRE A

CONTRATAçÃO TEMPORÁR|A DE PESSOAL, EM REGIME JURIOICO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE

ATUAÇÁO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,

NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL No 8.869 DE 2016 E DÁ OUTRAS DISPOSIçÔES.

A iniciativa tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento de crianças de até 3 anos. O programa auxilia

mãesêfamiliasnapreparaçãoparaonascimentodacriança,desdeagestação.Nocasodecriançascom

necessidades especiais, o atendimento pode ser estendido até os 6 anos de idade. sob a coordeneção do

Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), o programa integraÍá açÔes nas áÍeas de educação'

saúde, justiça e cultura, para promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 3 anos'

o programa é um reforço à rede de proteçâo social nos primeiros mil dias de vida das crianças.

lmportante ressaltar que a contratação será custeada integralmente pelo Governo Federal, náo havendo

custo para o MunicÍpio.

Posto isso, com o devido respeito, submetemos o presente Projeto de Lei à elevada apreciaçâo dos nobres

vereadores que integram esta Casa Legislativa, COM TRAMITACÃO URGENTE, na certeza de que seja ao

final deliberado e aprovado na devida forma
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PROJETO DE LEt N" 18 DE 23 DE MARÇO DE 2018

"DrsPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO

TEMPORÁRIA DE PESSOAL, EM REGIME JURíDICO

ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE ATUAÇÃO NA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,

NO PROGRAMA CRTANÇA FELTZ, NOS TERMOS DO

DECRETO FEDERAL NO 8.869 DE 2016 E DÁ OUTRAS

DrsPosrÇÕES."

AÉ.1o. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar contrato administrativo para prestação

de serviço, por prazo determinado, para admissáo de pessoal em caráter temporário, para

atender a necessidade de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de

Assistência Social, em parceria do Governo Federal, conforme vagas no Anexo Único,

desta Lei.

MESESArt, 20. As contrataçôes previstas no artigo í o terão prazo de ate 12 (doze)

podendo ser prorrogado por igual período, vedado o desvio de função.

Parágrafo Unico - Havendo vacância durante o pÂzo do contrato, poderá o mu

contratar em seu lugar outro profissional para preenchimento da vaga.
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O Prefeito do Município de Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD , no uso

das atribuiçoes legais que me confere a Lei Orgânica do Município, faço saber que o

Plenário da Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art.30. É proibida a contratação, nos termos desta Lei, de servidores das administrações

direta e indireta da Uniáo, dos Estados e dos Municípios, exceto as acumulações

permitidas pela Constituição.

Art. 40. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar processo seletivo, visando ao

preenchimento das vagas previstas nesta Lei.

Art. 50. Aplicam-se ao pessoal contratado os mesmos deveres, proibiçóes e

responsabilidades vigentes para os servidores públicos do Município.

Art. 60. O contrato firmado, de acordo com os termos desta Lei, extinguirse-á sem direito à

indenizaçáo:

| - pelo término do prazo contratual;

ll - por iniciativa do contratado;

lll - por conveniência da Administraçáo;

lV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar;

V - pelo término do Programa.

Art. 70, Os conkatados, na forma desta Lei, serão segurados do Regime Geral da

Previdência Social.

conta das

CMJ

RUB

Art. 80. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por

dotações orçamentárias próprias d ispon ibilizadas para a efetivaçáo do programa.

www.iaciara.mt.gov.br
(66) 3461-79OO
Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1.O75

Centro - Jaciara-MT // 78A2O-OOO

JA§t càirrrulroo us iov^ í'rôrlr



ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

coNsrtur,@ ou NovÂ {lsÍôRI

Art. 90. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL, EM 23 DE MARÇO DE 2018.

ABDU AB MO}IAMMAO

PREFEIT UNICIPAL

RONIEVON MI

Secretário Municipal de Admi

VA

nças / Portaria no. 0212018Fin ae
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de costume, cstabelecidos por LçiRegistrada e Publicada de conformidade com a Legislação vigente,
Municipal. Data Supra.
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ANEXO UNICO

CARGO:VISITADOR

ESCOLARIDADE:ENSINO MÉDIO COMPLETO

VAGAS: 05

CADASTRO DE RESERVA: 05

PNE: 01

CARGO HORÁRIA: 40 HS

SAúRto: 1.'100,00
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

PARECER J URíDt CO O?7 120L8.

pRotETo DE LEt Ne o!8/zo7g, DtsPÕE soBRE A

corurReraçÃo rrvpoRÁRta DE eESSoAL, EM REGTME

tuRíotco ADMrNrsrRATtvo, eARA FtNs or aruaçÃo

NA sEcRETARtA MUNtctpAL or esstsrÊructn soctal,

NO PROGRAMA CRIANçA FELIZ, NOS TERMOS DO

DECRETo FEDERAL Ns 8.869 DE 2016 e oÁ ournas

orseosrçÕrs.

RruróRro

O Projeto de Lei dispõe sobre a contratação temporária de

pessoal, em regime jurídico administrativo, para fins de atuação na secretaria

municipal de assistência social, no Programa Criança Feliz, nos termos do Decreto

Federal ne 8.86912016 e dá outras disposições.

Os autos, não se encontram regularmente formalizados,

necessidade de numeração de folhas. Vieram instruídos com os seguintes documentos,

no que importa a presente análise:

a)

b)

c)

Mensagem ao Projeto de Lei;

Projeto de Lei;

Anexo Único ao Projeto de Lei.

ANÁLIsE JURíDICA

No que tange a iniciativa do Projeto de Lei, verifica-se que o

mesmo encontra amparo legal, e amolda-se ao artigo 30, lda Constituição Federal,

competindo ao Município legislar sobre assuntos de interesse local.

RUB

CMJ
Ftst\
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

Art. 30. Compete aos Municípios:

| - legislar sobre assuntos de interesse local;

Saliente-se que o correto deveria ser a admissão de pessoal por

concurso público, já que este é o procedimento técnico posto a disposição da

Administração Pública para obter a moralidade, eficiência, acessibilidade e

aperfeiçoamento do serviço público, e ao mesmo tempo propiciar igual oportunidade

a todos os interessados que atendem aos requisitos da lei, fixados de acordo com a

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, conforme discorre o artigo 37, ll da

Constituição Federa l.

Contudo, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, lX,

prevê outra forma de admissão de agentes públicos, diferente do provimento de cargo

efetivo, do preenchimento de empregos públicos mediante concurso público e diversa

da nomeação para cargos em comissão, sendo este a contratação por tempo

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,

nesse sentido:

Artigo 37

lX - A Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado

para atender a necessidade temporáría de excepcional interesse

público.

Desta forma, a contratação só pode ser por tempo determinado

e com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse

público.

2

\
CMJ
FL
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Desta maneira, verifica-se que o Projeto de Lei em comento

pretende a admissão de pessoal em caráter temporário, para atender necessidade

excepcional da Secretaria Municipal de Assistência Social, com a finalidade de se

adequar ao "Programa Criança Feliz", criado pelo Decreto Federal nq 8.869/2016.



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

No presente Projeto de Lei os requisitos estão presentes, haja

vista que a contratação se dará por doze meses e visa suprir a demanda dos serviços

na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Nesta senda, a contratação temporária configura permissivo

constitucional de exceção, vinculado à existência de regulamentação própria e adstrita

às condições fixadas na Constituição que autorizam sua efetivação, sendo eles: a

caracterização da necessidade temporária, o excepcional interesse público e o prazo

determinado da contratação. A ausência de qualquer um desses elementos desfigura a

contratação temporária e conduz à irregularidade da contratação passível de sanções

legais previstas no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a via da contrâtação temporária somente pode se dar

em caso de necessidade temporária de excepcional interesse público, a teor do que

dispõe o inciso lX, do art. 37 da Constituição Federal, devendo, nessa situação, o

recrutamento do pessoal realizar-se mediante pÍocesso seletivo simplificâdo sujeito a

ampla divulgação, prescindindo de concurso público.

Nesse sentido há entendimento do Egrégio Supremo Tribunal

Federal sobre o assunto:

A regra é a admissão de servidor público mediante concurso público

cF, arl.37,ll. As duas exceções à regra são para os cargos em comissão

referidos no inciso ll do art. 37, e a contratação de pessoal por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público. CF, art.37 , lx. Nessa hipótese, deverão ser atendidas

as seguintes condições: a) previsão em lei dos cargos; b) tempo

determinado; c) necessidade temporária de interesse público; d)

interesse público excepcional." lAOl 2.229, Rel. Min. Carlos Velloso,

julgamento em 9-6-04, Plenário, DJ de 25-6-04). No mesmo sentido:

3
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 1 5 de outubro de 98)

ADI 3.430, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 12-8-09,

Plenário, DJE de 23-10-09.

No caso em comento, a contratação temporária justifica-se em

razão da necessidade de suprir a carência de profissionais da Secretaria Municipal de

Assistência Social, para a adesão ao "programa federal criança feliz".

Para tanto, há previsão no Anexo Único do tipo de cargo a ser

disponibilizado as vagas, requisito mínimo de escolaridade, número de vagas, carga

horária e salário, tendo sido justificado a necessidade temporária de interesse público,

o interesse público excepcional e o tempo determinado.

Em relação a este último requisito, tempo determinado, embora

haja previsão no artigo 2e do Projeto de Lei, de prorrogação por mais doze meses,

entende-se que melhor seria a não previsão de tal prorrogação, pois o elastecimento

de vínculo sem a previsão de concurso público poderia em tese conflitar com os

princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal.

No mais, verifica-se possível a contratação temporária de

pessoal, devido ao excepcional público envolvido na questão, nesse sentido segue

entendimento jurisprudencial do TCE/MT, vejamos:

Resolução de Conrulls 6e___J20U. Pessoal. Contratação temporária.

Casos de necessidade temporária de excepcional interesse público

definidos por lei própria de cada ente federativo. Necessidade de

fixação do quantitativo de vagasfunções em lei. a) os casos de

contratações temporárias deverão ser previstos em lei própria de cada

ente da federação, observados, além dos princípios da Administração

Pública, os requisitos de excepcional interesse público da atividade e a

necessidade temporária, nos termos do arl. 37, lX, da CF/88, devendo

tais leis preverem, ainda, os critérios e procedimentos atinentes à

4 CMJ
FLs
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ESTADO DE MATO GROSSO

seleção e divulgação, vedações, remuneração, jornada de trabalho,

duração dos contratos, direitos e obrigações, sanções, dentre outros;

b) as contrataçôes tempoÍárias autorizadas em lei podem suprir

atividades permanentes, a exemplo de substituição de professora em

gozo de licença maternidade, de professor afastado por qualquer

motivo ou atividades eventuais como ocorre em contratações

transitórias de médicos para atender surtos epidemiológicos; c) na

contratação temporária não há necessidade de criação ou pré-

existência de carSos, exige-se sim a definição do quantitativo de

vagas/funções, por meio da lei, que autorizar a devida contratação'

Porfim,emboratenhasidoditonamensagemaoProjetodeLei

que não haverá custos para o município de Jaciara/MT com a implementação do

projeto, saliente-se que se houver eventual despesa aos cofres públicos' que esta seja

acompanhada do respectivo estudo de impacto orçamentário - financeiro'

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da

legalidade do Projeto de Lei, devendo ser observadas as ressalvas ao longo do texto'

No que tange ao mérito' a Procuradoria Jurídica não tem

atribuição para pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função

legislativa, verificar a viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se

para tanto, as formalidades legais e regimentais viSentes'

Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer

jurídico consiste em um parecer técnico opinativo' que analisa a viabilidade iurídica de

determinada providência, analisando a ampla juridicidade da mesma' ("') o agente a

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
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quem incumbe opinar não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida,

visto que coisas diversas são opinar e decidir. (CARVALHO FILHO, 2007, p. 134).

É o parecer

Jaciara/MT, 17 de abril de 2018.
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