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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Brejolândia
CNPJ. 13.654.439/0001-80

 Pç. Alpiniano José Alves, 11 – CEP. 47.750-000 – Brejolândia – Ba

LEI Nº 201/2011 DE 30 DE MAIO DE 2011LEI Nº 201/2011 DE 30 DE MAIO DE 2011LEI Nº 201/2011 DE 30 DE MAIO DE 2011LEI Nº 201/2011 DE 30 DE MAIO DE 2011LEI Nº 201/2011 DE 30 DE MAIO DE 2011

Autoriza o chefe do Poder Executivo nos termos do TAC - 920090376 a efetuar contratação temporária de excepcional
interesse público para os cargos que especifica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIAO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIAO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIAO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIAO PREFEITO MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais faz saber que
a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°Art. 1°Art. 1°Art. 1°Art. 1° - fica o chefe do poder executivo nos termos do Aditamento ao TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NºTERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NºTERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NºTERMO DE AJUSTE DE CONDUTA NºTERMO DE AJUSTE DE CONDUTA Nº
920090376920090376920090376920090376920090376 – TAC, subitens 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 TAC, subitens 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 TAC, subitens 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 TAC, subitens 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14 TAC, subitens 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14, firmado entre o Município de Brejolândia - MinistérioMunicípio de Brejolândia - MinistérioMunicípio de Brejolândia - MinistérioMunicípio de Brejolândia - MinistérioMunicípio de Brejolândia - Ministério
Público do TPúblico do TPúblico do TPúblico do TPúblico do Trabalho – Prrabalho – Prrabalho – Prrabalho – Prrabalho – Procuradoria Rocuradoria Rocuradoria Rocuradoria Rocuradoria Regional do Tegional do Tegional do Tegional do Tegional do Trabalho da 5ª Rrabalho da 5ª Rrabalho da 5ª Rrabalho da 5ª Rrabalho da 5ª Região – Pregião – Pregião – Pregião – Pregião – Procuradoria do Tocuradoria do Tocuradoria do Tocuradoria do Tocuradoria do Trabalho no Municí-rabalho no Municí-rabalho no Municí-rabalho no Municí-rabalho no Municí-
pio de Barreiras,pio de Barreiras,pio de Barreiras,pio de Barreiras,pio de Barreiras, (Doc.Anexo), autorizado a contratar temporariamente, por excepcional interesse público, para atender
necessidade da administração Pública Municipal, por tempo determinado, mediante contrato de locação de serviços.

Art. 2°Art. 2°Art. 2°Art. 2°Art. 2° - considera-se como de necessidade temporária, de excepcional interesse público, as contratações para os
cargos de:

I – MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR (C.N.H categoria “D”)
II – MÉDICO PLANTONISTA
III – MOTORISTA DO SAMU (C.N.H categoria “D”)
IV – TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU
V -  ORIENTADOR  DO PROGRAMA PROJOVEM e
VI – FACILITADOR DE OFICINA DO PROJOVEM

Art. 3°Art. 3°Art. 3°Art. 3°Art. 3° - As contratações previstas no artigo anterior não poderão ultrapassar o prazo máximo de 01 (um) ano.
§ 1°§ 1°§ 1°§ 1°§ 1° - Os prazos de que trata este artigo são improrrogáveis, salvo se o prazo de contratação for inferior ao estipulado,

podendo a prorrogação ser efetuada até aquele limite.
§ 2°§ 2°§ 2°§ 2°§ 2° - É vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para serviços diferentes, pelo prazo de dois anos, a contar do

início do contrato.
§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°§ 3°– Não será permitido o desvio de função, de pessoas contratadas na forma dos artigos anteriores, bem como desig-

nações especiais, nomeações para cargos em comissão, afastamento de qualquer espécie, exceto aqueles previstos nesta Lei.
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§ 4° - O contratado não poderá ser ocupante de cargo, função ou emprego público, salvo no caso de acumulação
lícita e desde que haja compatibilidade de horário.

Art. 4° - Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimentos dos planos de
carreira da prefeitura.

§ 1° - É expressamente proibida a contratação quando existirem cargos vagos e candidatos aprovados em con-
curso público no prazo de validade, para os cargos mencionados no artigo 2º desta Lei.

§ 2° - O contratado assumirá o desempenho de suas funções no prazo convencionado no contrato.
§ 3° - Os contratados para atenderem as necessidades temporárias de excepcional interesse público estão sujei-

tos aos mesmos deveres e proibições e ao mesmo regime de responsabilidade vigente para os demais servidores
públicos municipais, no que couber.

Art. 5° - A rescisão do contrato administrativo ocorrerá:
I – a pedido do contratado;
II – pela conveniência da Administração, ajuízo da autoridade que procedeu a contratação;
III – pelo cometimento de falta disciplinar, apurada em processo sumário, com garantia de ampla defesa.

Art. 6° - É assegurado ao contratado direito ao gozo de licença para tratamento da própria saúde, por acidente em
serviços ou doença profissional, até a data do término do contrato.

§ 1° - a inspeção de saúde, para efeito de afastamento previsto no “caput” deste artigo, será realizada pelo órgão
de perícia médica do município.

§ 2° - Ficam vedadas quaisquer outras espécies de afastamentos.
§ 3° - O contratado terá direito à aposentadoria por invalidez decorrente de acidente em serviços uma vez atendido

os requisitos legais para concessão.

Art.7° - A contratação temporária dependerá da existência prévia da dotação orçamentária específica com saldo
suficiente para atender as despesas.

Art. 8° - Esta Lei tem validade de 12 meses, em consonância com o prazo estabelecido nas clausulas do Adita-
mento ao Termo de Ajuste de Conduta nº 920090376.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de maio de 2011.

EDEZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal


