
“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego” 

Lei nº 1.463/2019 
 

Dispõe sobre 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. 

 
MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei; 

Art. 1º Para atender à necessidade temporária e de excepcional interesse público, os órgãos da 

Administração Municipal direta, poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos nesta Lei. 

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

I – assistência a situações de calamidade pública; 

II – assistência em emergências em saúde pública; 

III – admissão de professor substituto; 

IV – admissão de outros profissionais da educação; 

V – implantação de novos serviços públicos essenciais e/ou urgentes; 

VI – admissão de profissionais da saúde substitutos; 

VII – admissão de demais funcionários substitutos; 

VIII – atividades técnicas, no âmbito de projetos e programas, com prazo de duração determinado, 

inclusive aqueles resultantes de cooperação, implementados mediante acordo, ou convênios, ou contratos, 

celebrados com órgãos do Governo Federal, Estadual ou Municipal; ou, 

IX – para atendimento à Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Secretaria 

Municipal da Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, para atividades transitórias. 
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Parágrafo único. A contratação por tempo determinado poderá ocorrer para suprir a falta de 

funcionários efetivos em razão da vacância do cargo ou afastamento, ou licença na forma da Legislação 

Municipal. 

Art. 3º As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos: 

I – por 12 (doze) meses, prorrogáveis por mais 12 (doze) meses, nos casos dos incisos III, IV, V, 

VI e VII; 

II – pelo período que durar as atividades transitórias no caso do inciso IX, não podendo ultrapassar 

a 12 (doze) meses; 

III – pelo período necessário a realização dos projetos, no caso do inciso VIII; e, 

IV – pelo período que durar as situações especiais no caso dos incisos I e II. 

Art. 4º As contratações serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, 

por tempo determinado, com observância dos prazos estabelecidos em convênios ou contratos e, nos 

demais casos, de acordo com a previsão de término dos serviços ou atividades, na forma desta Lei. 

§ 1º Fica assegurado aos contratados os mesmos direitos dos funcionários de carreira estabelecidos 

na Legislação Municipal, quanto à remuneração, férias, 13º salário, previdência social e demais direitos.  

§ 2º Para contratações de atividades específicas que não constam na Legislação Municipal, a 

remuneração será fixada de acordo com o praticado no mercado local ou regional. 

§ 3º A carga horária dos contratados será de conformidade com o Regime Jurídico Único, para as 

atividades existentes no quadro do Município, e para os demais o horário será estabelecido no contrato 

administrativo. 

Art. 5º As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária 

específica e mediante prévia autorização do Prefeito Municipal, e com autorização legislativa para cada 

tipo de contratação. 
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Parágrafo único. O Município deverá ter disponibilidade de cargos para a contratação de 

profissionais dos incisos III, IV, VI e VII relacionados no artigo 2º desta Lei. 

Art. 6º O pessoal contratado nos termos desta lei não poderá ser nomeado ou designado, para 

exercício de cargo em comissão ou função gratificada. 

Art. 7º O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á: 

I – pelo término do prazo contratual; 

II – por iniciativa do contratado; 

III – pela extinção ou concussão do projeto específico, definidos pelo contratante no caso do inciso 

VIII do artigo 2º desta Lei; 

IV – por abandono do contratado, caracterizado pela falta ao serviço por período superior a 15 

(quinze) dias corridos ou 30 (trinta) dias intercalados; 

V – por falta disciplinar cometida pelo contratado; ou, 

VI – por insuficiência de desempenho do contratado. 

Art. 8º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove. 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


