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LEI N° 2.838, DE 26 DE MARQO DE 2013

Dispoe sobre a contratapao por tempo 
determinado para atender a necessidade 
temporaria de excepcional interesse publico, nos 
termos do inciso IX do Artigo 37 da Constituigao 
Federal, atendendo os ditames da Lei Organica 
do Municipio, e da outras providencias”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, no
uso de suas atribuigoes legais conferidas pela Lei Organica do Municipio, fago saber
que a CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, 
APROVA, e Eu SANCIONO a seguinte Lei:

Artigo 1°. Para atender a necessidade temporaria de excepcional interesse 
publico de cargos que compoem o Quadro Geral dos Servidores Publicos Municipal, 
como tambem, situagoes que as contratagoes em regime temporario e excepcional 
sao necessarias ao bom funcionamento das atividades da Administragao Publica, 
mormente com a ausencia de concursados a serem empossados, ou nos casos de 
cargos nao previstos na estrutura administrativa ou mesmo quando da exigencia de 
formagao/habilidades especificas ao exercicio do cargo ou fungao.

Artigo 2°. As contratagoes previstas nesta Lei serao feitas atraves de contrato 
administrative de prestagao de servigos, por tempo determinado de doze (12) meses 
de vigencia, podendo ser prorrogado desde que o prazo nao exceda vinte e quatro 
(24) meses.

Artigo 3°. E vedada a contratagao, nos termos desta Lei, de servidores da 
Administragao direta ou indireta da Uniao, dos Estados e dos Municipios, bem como 
de empregados ou servidores de suas subsidiarias e controladas, ressalvas as 
acumulagoes legais.

Artigo 4°. O servidor contratado nos termos desta Lei nao podera receber 
atribuigoes, fungoes ou encargos nao previstos no respective contrato;

Artigo 5°. 0 regime juridico das contratagoes autorizadas nesta Lei e de 
natureza estatutaria, amparado pelo Regime Juridico Unico dos Servidores Publicos 
Municipais de Araguaina nos termos da Lei Municipal n° 1.323/93, de 20 de 
setembro de 1993.

Artigo 6°. As infragoes disciplinares atribuidas aos servidores contratados 
nos termos desta Lei serao apuradas mediante sindicancia, assegurada ampla 
defesa, nos termos do Estatuto do Servidor Publico do Municipal de Araguaina (Lei 
n° 1.323/93).
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Artigo 7°. 0 contratado na forma desta Lei esta sujeito aos mesmos deveres 
proibigoes e responsabilidades vigentes para os servidores efetivos.

Artigo 8°. 0 contrato firmado na forma desta Lei extinguir-se-a sem direito a
indenizagoes:

I - por conveniencia da Administragao Municipal;

II - pelo termino do prazo contratual;

III - por iniciativa do contratado;

IV - por falta disciplinar cometida pelo contratado.

Artigo 9°. Aplicam-se aos contratos administrativos em vigor na data da 
publicagao desta Lei as disposigoes nela contida.

Artigo 10. As despesas decorrentes da contratagao autorizada por esta Lei 
correrao por conta da dotagao orgamentaria do Poder Executive Municipal.

Artigo 11. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao, retroagindo 
seus efeitos a partir de 1° de Janeiro de 2013, revogadas as disposigoes em 
contrario.

Araguaina, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mes de margo de 2013.

RONALDO DIMAS NOGUEIRA PEREIRA
Prefeito Municipal
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