
Camara  Municipal  de  Jacarei
PALACIO DA LIBERDADH

PROJET0 DE LEI DO EXECUTIVO
N° 20, DE 22.08.2018

ASSUNTO:        PROJETO DE LEI -ALTERA A LEI N° 4550, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2001,

£#LD:ffAE#cB#AgEE#Cfup°RDEFE¥ED#o¥:£¥EE!!Effi
PUBLICO, Nun TERMOS DO INCISO IX D0 ARTIGO 37 DA CONSTITUICAO
FEDERAL E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

AUTOR: PREFEIT0 MUNICIPAL IZAfAS JOSH DE SANTANA.

I}ISTRIBuiDO EM: 22 DE AGOSTO DE 2018
PRAZ0 FATAL: 06 DE SETEMBRO DE 2018
DISCUSSAO twlcA

OBSERVACAO: ESTE   PROJETO   TRAMITA   EM   REGIME   DE   URGENCIA,   CONFORME
SOLICITADO   PELO   PREFEITO   MUNICIPAL   ATRAVES   D0   0FfcIO   N°
385#018€P, DE 22 DE AGOSTO DE 2018.

Aprovado em Discussao Onica REJEITADO

Em...........de.........de   2018 Em....„„...de.........de   2018

Presidente Presidente

Aprovado em la Discussao ARQUIVADO

Em....„.....de.........de   2018 Em...........de...„....de   2018

Presidente Setor de Proposituras

Aprovado em 2a Discussao Retirado de Tramita€ao

Em...........de„.......de   2018 Em...........de.........de   2018

Presidente Setor de Proposituras

Adiado em............de............de  2018 Adiado em....„......de...„.„.„de  2018

Para.,......„.,de............de   2018Secretdio-DiretorLegislativo Para...........de............de   2018

Secretirio-Diretor Legislativo



Oficio n° 385/2018-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do

Excelentfssima Senhora Presidente,

PFtoTCX"0

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

Jacarei, 22 de Agosto de 2018.

Ofo

Encaminho   anexo,   Projeto   de   Lei   n°   25/2018,   para   apreciagao   dos

Senhores Vereadores.

Projeto de Lei  n° 25/2018 -Altera a  Lei  n° 4550,  de 26 de dezembro de

2001, que ``disp6e sobre a contratagao por tempo determinado para atender a necessidade

tempofaria  de  excepcional  interesse  ptlblico,   nos  termos  do  inciso  lx  do  artigo  37  da

Constituigao Federal e da outras providencias.

Solicifamos  ainda,  sejam  as  proposic6es  submetidas  ao  regime  de

tramita9ao urgente mos termos do Artigo 91,  lnciso I, Pafagrafo I, da Resolu9ao 642,

de 29 de set®mbro de 2005.

Sendo o que nos compete para o momento, aproveitamos a oportunidade

para renovar votos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

..-pr,-

STE-bE
\               < ___

lzAIABJOSE
_,,-

SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

A Excelentissima Senhora
LUCIMAR PONCIANO
D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacarei / SP

Praea dos Ties Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacaref-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961 -1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJET0 DE LEI N° 25,  DE 22 DE AGOSTO DE 2018.
c'7
¢"

Altera  a  Lei  n° 4.550,  de  26  de  dezembro  de  2001,  que  "disp6e  sobre  a

contratagao por tempo determinado para atender a necessidade tempofaria

de excepcional  interesse  pt]blico,  nos termos do  inciso  lx do  artigo  37 da

Constituieao Federal e da outras providencias".

0   PREFEITO   DO   MUNIC[PIO   DE   JACAREi,   no   uso   de   suas

atribuie6es faz saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga

a seguinte Lei.

Art.1° Fica alterado o art.  20 da Lei  n° 4.550, de 26 de dezembro de

2001, passando a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.  20

(...)

V  -  admjssao  de  pessoal  para  a  area  da  sadde  e  da

educagao;" (NR)

Art. 2° Fica alterado o art.15 da Lei n° 4.550, de 26 de dezembro de

2001, passando a vigorar com a seguinte redagao:

"Art.  15  Podefao  ser  contratados,  com  fundamento  nesta

Lei,  para  suprir faltas  eventuais  e  outros  afastamentos  inferiores  a  trinta

dias,  o  professor  eventual,  em  substituigao  de  Professores  I  e  11  ou  de

docentes admitidos em cafater temporario em regencia de classe ou aula,

e o Agente de Desenvolvimento lnfantil -ADI.
.---------`--
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§   1°  0  pessoal  contratado  com  fundamento  neste  artigo
ficafa  vinculado  as  Unidades  Escolares  -  UE  da  rede  municipal  e  sera

contratado sempre que necessario.

§   2°   0   professor   eventual   e   o   ADI   recebefao,   como
remuneragao mensal, somente as horas efetivamente prestadas.

§  30  Os  interessados  em  ser  contratados  como  professor
eventual e ADI devem inscrever-se na Secretaria Municipal de Educagao,

indicando  as  Unidades  Escolares  da  rede  municipal  que  desejam  ficar

subordinados.

§ 4° A Secretaria  Municipal de  Educagao  baixafa  resolueao

disciplinando a contrataeao destes profissionais." (NR)

Art.  3° As  despesas  com  a execu?ao  da  presente  Lei  correfao  por

conta de dotag6es ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2018.

IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Tres Poderes, 73 -2Q andar- Centro -Jacarei-SP
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MENSAGEM

Tenho a honra de submeter a analise dessa Egfegia Casa Legislativa, o

incluso  Projeto  de  Lei que  altera  a  Lei  n° 4.550,  de  26  de  dezembro  de  2001,  e  da

outras providencias.

0 presente Projeto de Lei visa contemplar a contratagao tempofaria de

Agentes de Desenvolvimento  lnfantil -ADls,  nos mesmos moldes da contrataeao de

professores eventuais.

Os ADls  sao  profissionais  que  exercem  suas fung6es  nas creches  da

rede municipal, sendo exclusivos da Secretaria Municipal de Educagao.  Eles atendem

as necessidades das crianeas matriculadas na rede municipal de ensino em todos os

aspectos,  contribuindo  para  seu  pleno  desenvolvimento  social,  emocional,  satlde  e

higiene.

Assim  como  ocorre  na  contratagao  de  professores eventuais,  tamb6m

existe  a  necessidade  de  contrataeao  tempofaria  de  Agentes  de  Desenvolvimento

lnfantil,  por tempo  determinado,  para  a  substituigao  de ADls  efetivos  quando  estes

saem de licenea ou assumem fun?6es gratificadas.

Desta forma,  a alteraeao da  Lei  n° 4.550/2001  visa adequar o texto

de  lei  com  a  realidade,  possibilitando a  contrataeao tempofaria de ADls  a fim de

proporcionar maior eficiencia e eficacia aos servi?os nas creches municipais.

Por fim, destaca-se que o presente Projeto de Lei nao gera aumento

de despesa, visto que os recursos a serem utilizados pela Secretaria Municipal da

Educagao ja constam nas leis ongamentarias vigentes.

Ressalta-se  que  este  Projeto  de   Lei  possui  s6lido  escopo  legal,

conforme disp6em  o  inciso  I  do art.  30 da  Constituigao  Federal,  art.  60 e  inciso  I,
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do art. 61  da  Lei n° 2.761, de 31  de mareo de  1990,  Lei Organica do Municipio de

Jacarei.

Justificado  nestes  termos,  a  fim  de  que  a  proposta  possa  alcanear

plenamente  os  seus  objetivos,  encaminhamos  o  Proi.eto  de  Lei  para  apreciagao  e
aprovaeao dessa Casa Legislatjva.

Gabinete do Prefeito, 22 de agosto de 2018.

C
C`-"

--_`\ Eiii` )i
IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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DECLARACAO

lnformamos   para   fins  de   cumprimento   do   disposto   no

inciso  11,  do  art.16  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de  2000,   Lei  de

Responsabilidade  Fiscal,  que  os  recursos  necessarios  para  a  proposta  de  alteragao

da  Lei  n°  4.550/2001,  que  "disp6e  sobre  a  contratagao  por tempo  determinado  para

atender  a  necessidade  temporaria  de  excepcional  interesse  pdblico,  nos  termos  do

inciso   lx  do  artigo   37   da   Constituicao   Federal   e  da   outras   providencias",   estao

previstos no orgamento da Secretaria Municipal de Educaeao  e serao suplementadas

se necessario.

As  despesas  decorrentes  com  a  execu?ao  da  presente

Lei correrao por conta das dota?6es consignadas no orgamento vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Jacarei, 21  de agosto de 2018.

Praca dos Tres Poderes. 73 -2° andar-Centro -Jacarei-SP
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LEI  NO. 4.550,  DE  26  DE  DEZEMBFIO  DE  2001.

Disp6e     sabre     a     contratag5o     par    tempo
determinado    para    atender    a    necessidade
tempor6ria   de   excepcional   interesse ` ptib]ic:a,
nos   termos   do   inciso   IX   do   artigo
Constituig5o Federal e d6 outras proviqanc

0   PREFEITO   DO   MUNIcf plo   DE   JACAREj   USANDO
DAS  ATRIBUIC6ES  QUE   LHE  SAO  CONFERIDAS   POR
LEI,      FAZ      SABER      QUE      A      CAMARA      MUNICIPAL
APROVOU      E      ELE      SANCIONA      E      PROMULGA      A
SEGUINTE  LEI:

Art.  10    Para  atender  a  necessidade  temporaria  de
excepcional  interesse  pl]blico,  poderao  ser  efetuadas  contrata¢6es  de  pessoal  por  prazo  determinado,
com a  relacao de trabalho  regida  pela  presente  Lei,

Art.   20      Considera-se   necessidade   temporaria   de
excepcional  interesse  pl]blico:

I  -assistencia  a  situac5es de  calamidade  pdblica;

11  -combate a surtos endemicos e/ou  epid€micos;

Ill  -  realiza€ao de  recenseamento e recadastramento;

IV -  admiss5o  de  professor substituto  em  regencia  de
classe ou  aula;

V -admissao de pessoal  para  a  area  da  sadde;

VI  -  atender a  termos  de  convenio,  acordo  ou  ajuste;
para  execucao  de obras ou  prestacao de servicos durante o  perfodo de vigencia  de  convenio,  acordo ou
ajuste;

VII  -  a  execuc5o  de  programas  especiais  de  trabalho
institui'do  por  Decreto  do  Prefeito  para  atender  necessidades conjunturais  que  demandem  a  atua€ao  da
Prefeitu ra .

VIII - o  provimento tempor6rio  de  cargos quando  nao
houver  pessoal  concursado  disponivel,  caso  tal  provimento  seja  necess6rio  para  atender  a  presta€ao
dos servi€os municipais.

Inciso  incluido  pela  Lei  no.  4575/2002

Art. 30   0  recrutamento  do  pessoal  a  ser contratado,
nos  termos  desta  Lei,  sera  feito  mediante  processo  seletivo  simplificado,  sujeito  a  ampla  divulga5ao,
inclusive  atrav6s  do  Boletim  Oficial  do  Munici'pio,  prescindindo  de  concurso  pdblico.

§  10     A  contratagao  para   atender  as   necessidades
decorrentes de calamidade  pdblica  prescindira de processo seletivo.

§ 20   A contratac5o de  pessoal,  nos casos dos  incisos
IV  e  V   do  artigo   20,   poder6   ser  efetivada   a   vista   de   not6ria   capacidade   t6cnica   ou   cientl'fica   do
profissional,  mediante  anE]lise  de "curriculum  vitae''.

Ea[igrafo  revoga±gpela  Lei  no.  4.966/2006.

§  30    Para  a  contratacao  de  pessoal,  exigir-se-a  os
requisitos  minimos fixados  pela  legislagao em  vigor.

§  40     0   processo  seletivo  sera   regulamentado   por
Decreto  do  Prefeito,  dando-se  prefer€ncia  na  classificac5o  aos  aprovados  em  concurso  pdblico  dentro
de seu  prazo de validade,  para cargo de  provimento  efetivo semelhante a funcao a  ser exercida  e ainda
nao convocados  para  ingresso  no servi€o  pdblico.

http://legislacao.jacarei.sp.gov.br:85/jacareMmages/leis/html/L45502001.html 1/5



22/08/2018 Lei 4550/2001

Art. 40   As  contratac6es  sefao  efetuadas  par  tempo
determinado, observados os seguintes prazos m6ximos:

A±igo  alterado  pela  Lei  no.  4575/2002

I - de at6 seis meses,  nos casos dos incisos I,

1

in"H] I/tT
e VIII do artigo 20;

11  -  de  at6  doze  meses,  n5o  podendo  exceder  o  ano
letivo,  nos casos do inciso IV do artigo 20;

Ill - de at6 doze meses,  no caso dos incisos 11 e V do
artigo 20;

IV  -  pelo  prazo  do  convenio,  acordo  ou  ajuste,  nos
casos do inciso VI do artigo 20.

Art.    50       As    contratas5es    somente    poder5o    ser
efetivadas   com   observancia   da   dota€ao   orgamentaria   especifica   e   mediante   pr6via   autoriza€ao   do
Secretario de Administracao.

Art. 60   As  contratac6es ser5o  sempre  precedidas  de
processo,  iniciado por proposta devidamente fundamentada que,  obrigatoriamente,  deve conter  :

I  -caracterizac5o da  natureza  eventual e transit6ria;

11  -justificativa  de  sua  necessidade;

Ill  - comprovac5o  de sua  emergencia,  se for o caso;

IV -  periodo de durac5o do contrato;

V -  ndmero de pessoas a  serem  contratadas;

VI  -estimativa  das despesas;

VII  -  indicasao dos  recursos or€ament5rios.

Paragrafo   dnico.   o   recrutamento   sera   feito   pela
Secretaria  de Administrac5o ou  pelo 6rgao interessado atraves de delegaeao de competencia.

Art.  7o  E  proibida  a  contrata€ao,   nos  termos  desta
Lei,  de  servidores  da  Administrac5o  direta  ou  indireta  da  Uniao,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municfpios,  bern  como  de  empregados  ou  servidores  de  suas  subsidiarias  e  controladas,  excetuados  os
casos de acumula€5o  permitida  legalmente.

Paragrafo   tlnico.    sem    prejuizo    da    nulidade    do
contrato,    a    infra€ao   ao   disposto    neste   artigo    importara    na    responsabilidade   administrativa    da
autoridade  contratante  e  do  contratado,  inclusive  solidariedade  quanto  a  devoluc5o  dos  valores  pagos
ao contratado.

Art.  80   A  nomeagao  do  contratado  sera  formalizada
por ato do Secretario de Administracao.

§   10     0   contratado   devera   assumir  o   exerci'cio  de
suas fun€6es dentro do  prazo  improrrog5vel  de cinco dias.

§  20    Se  a  exercl'cio  nao  se  iniciar  dentro  do  prazo,
sera  a  admiss5o declarada sem efeito.

Art.  90  Ao  assumir  o  exercicio,  o  contratado  devera
apresentar certificado  de  sanidade  e  capacidade  ffsica  para  exercer suas  func6es,  fornecido  pelo  Setor
Medico da  Secretaria  de Administracao.
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Paragrafo     dnico.     o     contratado     dever5     ainda
apresentar a  documentas5o comprobat6ria do  preenchimento das condi€5es para  admissao.

Art.  10.  0  pessoal  contratado  nos  termo5  d
nao  poder5  :

previstos no respectivo contrato;

precario   ou   em   substitui€ao,   para   o   exerci'cio
confianca;

s#  Le.,

I   -   receber   atribuic6es,   fun¢6es   ou   encargos

11   -   ser  nomeado   ou   designado,   ainda   que  a   titulo
de  cargo  de  provimento  em  comissao  ou  func5o  de

Ill  -  ter  seu  contrato  prorrogado  por  prazo  superior
aos  limites estabelecidos  no  artigo 40  desta  Lei;

IV   -   ser   novamente   contratado,   com   fundamento
nesta  Lei,  salvo  nas  hip6teses  previstas  nos  incisos I  e  IV do artigo  20,  antes  de  doze  meses  depois de
findo o contrato anterior.

§    10       A    inobservancia    do    disposto    neste    arl:igo
importar5  na  rescisao  do  contrato  nos  casos  dos  incisos  I  e  11,  ou  na  declaragao  da  sua  insubsistencia,
nos   casos   dos   incisos   Ill   e   IV,   sem   prejufzo   da   responsabilidade   administrativa   das   autoridades
envolvidas na transgress5o.

§  20    0  eventual  pedido  de  prorrogaeao  do  contrato
devera  ser precedido de exposicao de  motivos que  preencha  os requisitos estabelecidos,  no que couber,
nos  incisos do art.  60  desta  Lei.

Art.  11.    A  remunerasao  do  pessoal  contratado  nos
termos  desta  Lei  obedecera  ao padr5o ou  referencia  inicial  de cargo  do quadro  de  pessoal  da  Prefeitura
Municipal   com   fungao   semelhante   ou,   nao   existindo   a   semelhanga,   as   condi€6es   do   mercado   de
trabalho.

Art.   12.      As   infra€6es   disciplinares   atribuidas   ao
pessoal   contratado   nos   termos   desta   Lei   serao   apuradas   mediante   o   procedimento   disciplinar   de
sindicancia,   previsto  nos  artigos  70  a   12  do  Decreto  n.a  68,  de  3  de  maio  de  2001,  mesmo  que  a
penalidade disciplinar a  ser aplicada  seja  a  de suspens5o ou  demissao.

Art.  13.   0  contrato  firmado  de  acordo  com  esta  Lei
extinguir-se-a,  sem  direito a  indenizac6es:

I  -pelo t€rmino  do  prazo  contratual;

11  -  pela  nomea€5o  para  cargo  pt]blico  de  provimento
efetivo;

Ill  -  por iniciativa  do contratado;

IV -par  iniciativa  da  Municipalidade;

V -  pela  demiss5o;

VI  -  pelo falecimento do  contratado.

§  10    A  extin€5o  do  contrato,  nos  casos  dos  incisos
Ill e IV,  devera  ser comunicada  a outra  parte com  a antecedencia  minima  de trinta  dias.

§    20        A    falta    do    aviso    pr6vio    do    contratado
assegurara   a   Municipalidade   o   direito   de   descontar   a   remuneracao   correspondente   ao   prazo   n5o
cumprido.

§   30       A    extin€ao    do    contrato    por    iniciativa    da
Municipalidade  dependera  de  conveniencia  administrativa  devidamente justificada,  assegurado  o  direito
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ao contratado,  na falta  do  aviso  pr€vio,  de  perceber,  a  titulo  de  indenizacao,  o valor correspondente  ao
prazo  do aviso  n5o cumprido.

Art.  14.   Ao pessoal contratado nos termos desta  Lei
aplica-se,  na  conformidade  com  o  disposto  no  §   13  do  artigo  40  da  Constituigao  Federal,  i
Geral  de  Previdencia  Social,  inclusive  no tocante aos  benefi'cios  previdenciarios.

•iRegime

Art.   15.     Podera   ser  contratado,   com  fundamento
nesta  Lei,  para suprir faltas eventuais e outros afastamentos inferiores a trinta  dias,  professor eventual,
em  substitui€ao  de  Professores I  e  11  ou  de  docentes  admitidos em  car5ter tempor5rio,  em  regencia  de
classe ou  aula.

§  10    0  pessoal  contratado  com  fundamento  neste
artigo ficar5  vinculado  a  urn estabelecimento  de ensino  e  sera  convocado,  sempre  que  necessario,  pelo
Diretor da  Escola.

§    20         0     professor    eventual     recebera,     como
remuneracao mensal, somente as horas-aulas efetivamente prestadas.

§   30      0s   interessados   em   ser   contratados   como
professor  eventual   dever5o   inscrever-se   na   Secretaria   Municipal   de   Educag5o,   indicando  as  escolas
municipais que dese].am  ficar subordinados.

§   40     A   Secretaria   Municipal   de   Educa€ao   baixara
resolu€5o  disciplinando  a  contrata€ao  de  professor eventual.

Art.  16.  0  tempo  de  servi€o  prestado  em  virtude  de
contrata€5o  nos termos desta  Lei  sera  contado para todos os efeitos.

Art.  17.  Aplica-se  ao  pessoal  contratado  nos  termos
desta  Lei,  no que couber,  o disposto  nos a]±igQsjz2,  incisos I  a  IV, VI,J£IE!,  X,XI!,XIJE,  XVI e X\/Ill;  ZE
a£3;  138  a  141;  170  a  175, ±Z§,I,  ``in  fine" e  11  e  i2a]:£grafo  dnico  a  181;  182  a  189;  190  a  191;  2Q3
a  211;  2±2;  215  a  219;  .226  a  234;  2jE,  incisos  I, .11  e .Ill;   236  a  240;  249;  2EQ,  inciso  I,_primeira
p]arte  a  inciso  Ill  e  §§   10  a  40;  262  a  265;  276  a  313;  todos  da  Lei  Complementar  n.0  13,  de  7  de
Outubro  de  1993.

§  1o   A  rescisao  do  contrato  nas  hip6teses  previstas
no  artigo  13,  com  excecao da  hip6tese  de demiss5o,  assegura  ao contratado  o  recebimento,  a  titulo de
indeniza€5o,  da  remuneracao  relativa  ao  perfodo  incompleto  de  ferias,  na  propor€ao  de  1/12  (urn  doze
avos)  por mes de servi€o ou fracao superior a  14  (quatorze)  dias, apuradas  pela  media da  remunera€ao
percebida  no  perfodo.

§   20       Para   os   contratados   com   fundamento   na
presente  Lei,  configura  abandono  de  cargo  ou  fun€ao  a  ausencia  intencional  do  contratado  por  mais de
dez  dias  consecutivos  e  a  inassiduidade  habitual  a  falta  ao  servico,  sem  causa  justificada,  por  quatro
dias,  interpoladamente,  durante perfodo de trinta dias.

Art.  18.    As  contratag6es  efetuadas  ate  a  data  da
entrada   em   vigor   da   presente   Lei,   regidas   pelas   normas   da   Consolidasao   das   Leis   do   Trabalho,
permanecem  inalteradas,  nao se aplicando as normas desta  Lei.

Art.  19.   As despesas decorrentes com a execucao da
presente Lei  correrao por conta das verbas or€amentarias consignadas em  or€amento.

Art.  20.     Esta   Lei   entra   em  vigor  na   data   de  sua
publicacao.

Art.   21.     Revogam-se  as  disposie5es  em  contr5rio,
especialmente  a  Lei  n.0   2.648,  de  24  de julho  de  1989.

Prefeitura  Municipal  de Jacaref,  26 de  dezembro  de  2001.

MARCO AURELIO DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

AUTOR:  PREFEITO  MUNICIPAL  MARCO  AURELIO  DE  SOUZA.
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