Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DO ASSÚ
Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim
Secretaria Municipal de Governo
LEI COMPLEMENTAR N° 088, DE 02 DE JANEIRO DE 2013.
DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, EM REGIME
ESPECIAL DE FORMA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:
O Prefeito Municipal do Assú, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona a seguinte lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar pessoal, em regime especial, de forma
temporária e excepcional, com arrimo no inciso IX, do Art. 37, da Constituição Federal, para preenchimento de
26 (vinte e seis) contratos temporários, com funções e remunerações a seguir estabelecidas:
Item Cargo
Quant
Valor R$
1
Engenheiro Civil
03
3.500,00
2
Arquiteto/Urbanista
01
3.500,00
3
Operador Máquina Motoniveladora
01
2.650,00
4
Operador Máquina Pá Carregadeira
01
1.500,00
5
Agente de Limpeza e Combate a Dengue
20
678,00
Parágrafo 1º – O caráter excepcional das contratações definidas nos itens 1 e 2 acima tem justificativa
na necessidade de garantir a elaboração, execução, acompanhamento e fiscalização dos diversos projetos de
engenharia, advindos de emendas parlamentares destinadas ao município na área de Infraestrutura.
Parágrafo 2º – O caráter excepcional das contratações definidas nos itens 3 e 4 acima tem justificativa
na necessidade de atender a execução de serviços de manutenção e conservação de estradas vicinais do
município.
Parágrafo 3º – O caráter excepcional das contratações definidas no item 5 acima tem justificativa na
necessidade de atender as estratégias de prevenção e controle do vírus da dengue no município, sendo que as
ações serão concentradas nas áreas com maior deficiência de estrutura urbana, com vistas ao tratamento ou
remoção de pneus, tambores, tanques, barris, tinas, tonéis, vasos de plantas, materiais de construção, peças de
carro, garrafas, latas, plásticos, poços, cisternas, cacimbas, caixas d’água e recipientes naturais expostos de
maneira inadequada.
Art. 2º - Os contratos definidos na presente Lei terão duração de 01 (um) ano, podendo ser prorrogados
por iguais períodos, até o prazo máximo de 04 (quatro) anos.
Art. 3º - A Jornada de trabalho dos contratados fica estabelecida em uma carga horária equivalente a 40
(quarenta) horas semanais.
Art. 4º - A seleção dos contratados, nos termos da presente Lei dar-se-á mediante processo
simplificado, a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Art. 5º - As despesas com as contratações definidas na presente Lei têm base e origem na dotação
orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o exercício corrente.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro
de 2013, ficando revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Assú, “Palácio Francisco Augusto Caldas de Amorim”, em 02 de janeiro de 2013.
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