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LEI Nº 297/2018, DE 08 DE MAIO DE 2018. 

 

“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.“ 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara 

Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º- Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, poderá a 

Administração Municipal promover a contratação de pessoal por tempo determinado e sob regime da Lei 

8666/93. 

Art. 2º - Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: 

I – Combater surtos epidêmicos; 

II – realizar recenseamento e pesquisas, inadiáveis e imprescindíveis; 

III – atender situações de calamidade pública; 

IV – substituir servidores em gozo de licença para tratar de interesse particular, licença sem 

remuneração, licença prêmio, licença maternidade; 

V – atender as necessidades de regular funcionamento das unidades educacionais e sociais 

que atuam no município, filântropicas e/ou conveniadas; 

VI – Médicos, Agentes Comunitários de Saúde e de demais profissionais da área de saúde 

com especialidade ou não; 

VII – Suprir os serviços essenciais ao município em caráter de urgência e que não existem 

vagas aprovadas em concurso público; 

VIII – Atender aos serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a pré-determinação do 

prazo; 

IX – Atender a outras situações de emergencia definidas em Lei. 

Paragrafo ùnico - Os valores da remuneração das contratações serão estabelecidos pelo Chefe 

do Poder Executivo Municipal, respeitado o limite dos valores pagos aos servidores municipais concursados 

para a mesma função ou equivalente. 

Art. 3º - É nulo de pleno direito o desvio de função da pessoa contratada, na forma desta Lei, 

sem prejuízo das sanções civil, administrativa e penal da autoridade responsável. 

Art. 4º - O contrato administrativo de que trata esta Lei poderá ser rescindido antecipadamente, 

nas seguintes circunstâncias: 

a) A pedido do contratado; 

b) Por conveniência da Administração; 

c) Pelo decurso do prazo do contrato; 

 

Parágrafo Único – A extinção do contrato, nos casos das alíneas “a“ e “b“, será comunicada 

com antecedência mínima de trinta dias pela parte interessada na rescisão; a falta da comunicação prévia 
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importará em multa no valor equivalente a um (01) mês de remuneração em favor da parte que não deu 

motivo a extinçaõ; 

Art. 5º-  Os contratos de prestação de serviço autorizados por esta lei, terão duração máxima 

de 06  (seis) meses, admitida uma única prorrogação por igual período; estendendo-se os efeitos desta lei 

aqueles contratos celebrados a partir de 01 de janeiro de 2018;   

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos 

desde 01 de janeiro de 2018, revogando-se todas as disposições em contrário. 

 

      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAMBÉ-BA,08 DE MAIO DE 2018 

 

EDUARDO COELHO DE PAIVA GAMA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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