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LEI N" I.326/2021. DE 06 DE DEZEMBRO DE 2O2I

SÍMULA: AutoÍiza

o

Poder Executivo Municipal

â

proceder â rêalização dê Processo Seletivo Simplificado PSS, visando à contratação de profissionais parâ a rárea da
Saúde pam atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público junto âo Serviço de Àtendimento Médico

de Urgência SÀMU, nas

funções

de técnico

em

enfermagem e motoristâ, e dá outras providências.

A CÂMARA MTINICIPAL DE NOVA LARANJEIRÁS, ESTADO DO
PARANÁ, APROVOU E EU, FABIO ROBERTO DOS SANTOS, PREFEÍTO
MLNICIPAL, NO USO DAS ATzuBUIÇÕES QUE ME SÀO CONFERIDAS POR
LEI, SANCIONO E MANDO PROMULGAR A SEGUINTE:

LEI:
Art. l" Autoriza

o Poder Executivo Municipal a proceder a realização de Prccesso

Seletivo SimpliÍicado - PSS, com firlcro no ArL 37, inciso IX, da Constituição Fedeml

de 1988, para a contratação, por tempo deterrninado, de profissionais da área da saúdg
pam ateoder a demanda do Serviço de Atendimento Médico de

fiüçôes de TÉCNICO EM ENFERMAGEM

§

l'-

e

Urgência SAMU,

nas

MOToRISTA.

Os profissionais contratados deveÉo possuir qualificação adequada para o

desempeúo da função de socorrista e irão atuar, conforrne caÍga hoÉria

e

jomada de

trabalho especílicE junto ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência, SAMU.
§ 2" - O número de vagas a que se rcfere a presente

lei

será no máximo de cinco

vagas para o cargo de motorista e cinco vagas pam o cargo de técnico em enfemageúr,

podendo referido número ser reduzido no rcspectivo Edita.l de seleção.

Art. 2' Os cargos pevistos nesta I-ei, integrarão quadro especifico e distinro f,ara
todos os efeitos legais, do quadrc permanente de pessoal do Poder Executivo Municipal
e destinados exclusivamente a atender à demanda l.emporária da área de Saúde.
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de Seleção Simplificada, conforme süâ naturez4 complexidade e requisitos próprios,
mediante o atendimento de condições eslabelecidas no respectivo Edital.

Art.3"

Os contratos de tmbalho celebrados com firndamento na presente Lei

vigorarão pelo plâzo de até doze meses.

A Administração Pública, em persistindo

o

inlercss€ público, podeni pronogáJos por igual peíodo, cuja rescisão antecipada daÍse-á somente nos seguintes casos:

I - pelo término do prâzo contratual;

II - por iniciativa

do cootÍatâdo e/ou contratante, a qualquer tempo, mediante

aviso prévio, garanúndo o pagamento das verbas rcscisórias constantes na pÍesente Lei,
em qualquer caso-

III - Fática

de falta grave, dentre as eflumeradas na legislação trabalhista;

ÍV - acumulâção ilegal de cargos, empregos ou fuíções públicas;

V - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despes4

nos

termos da Lei Complementar Federal n'101/2000;

VI - insuficiência de desempeúo, apurada em procedimento administrativo;
VII - extinÉo do pro$ama estadual que originamm

Aí. 4' A contatação

as respectivas contratações.

nos termos desta Lei não confere direito nem expectativa de

estabilidade no serviço público municipal.

Aí.

5o

O recrutamento do pessoal a ser contratado, nos termos desta Lei,

será

feito mediante processo seletivo simplificado sujeito a ampla dilulgação, inclusive
através do Órgão Oficial de Publicação do Município.

§ 1'Considerando a [ecessidade temporfuia de excepcional intcresse públioo. ra
forma do inciso D(, do art. 37 da Constituição Federal, e as disposições da Lei

d
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processo seletivo simplificado consistirá somente em

à

escolaridade, tempo de serviço

e

aperfeiçoamento

profissional, levando-se em consideração as especificações de cada calgo ofertado, a
serem definidas no Edital.

§

2o O processo setetivo simplificado deverá atender, ao menos, aos seguintes

prcssupostos úíDimos de validade:

I - estabelecim€nto
estabelecidos tro Edital de

II - inexistência

de cútérios objetivos de julgamento e avaliação, a serem
Abertua;

de critérios que dificultem a recorribilidade das decisões da

comissão de avaliação e julgamento, por parte dos candidatos, bem Çomo pelo controle
extemo e social;

lll

- vinculaçâo

ràs

regras do edital e à classiÍicação final do certame.

§ 3" O processo seletivo simptficado tená organização realizada por Comissão
própda do Município, a ser desig[ada atÍavés de Decreto.

AÍ. 6' A remuneraçâo do pessoal

co[tratado nos termos desta Lei seÉ fixada de

acordo com a tabela constante no edital de abertura do Processo Seletivo SimpliÍicado,
garantindo a isonomia salarial do quadro de servidores públicos municipais.

Art.

7o O

valor da remuneração será corrigido de acordo com o reajuste concedido

aos servidores públicos mrmicipais.

§ 1'A carga horríria, os deveres e as atribuições serão estabelecidos no edital do
processo seletivo, utilizando-se de forma subsidiriria as mesÍllas previstas para os
detentores de cargo efetivo.

§ 2o As contratações a que se refere esta Lei somente poderão ser feitas com
observância da dotação orçarnentiiria específica, e se darão mediante autorizaçâo plevia
do Chefe do Poder

Execurivo,

t/

I
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desta

@os

lri,

os candidalos que

comprovaÍem os següntes requisitos:

I - possuir habilitação profissional para o exercício

dâs fimções;

II - ser brasiteiro;
l - ter cotnpletado l8 (dezoiro) anos de idade;

IV - possuir aptidão fisica e mental e não ser poÍador de

necessidade especial

Ocupacional
incompatÍvel com o exercício das funções, mediante Atestado de Saúde

emitido por profissional compete[te;

V - estar em dia com o serviço militar;
- estar em gozo dos direitos civis e políticos'

VI

AÍt. 9e Aos profissionais temponários serão assegurados os diÍeitos funcionais
previsfos na CLT, desde que compatíveis com o cxercício da função temporária'

AÍ.

10. São deveres do contratado:

I - ser assiduo;

Il

- ser pontual;

III - exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem conferidas;
IV

- observar normas legais e regulamentares;

V - cumprir ordem superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

Vl - tratar a tôdos com urbanidade;
VII

- s€Í

eficienre; /

)
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sobre a documeniação e os assuntos de natureza reservada de

que tenha coúecimeEto em râzão da função;

Ix - apresentar-se deceútemeDte

trajado em serviço ou com uniforme que fol

destinado para cada caso;

Art. I l. Ao conlratado na forma da presente Lei

é vedada a pniüca dos

segui

es

atos:

I - ausentar-se do serviço duante o expediente sem autorização do chefe imediato;

U - retirar, sem pévia autorização do chefe imediato, qualquer documento ou
objeto da repartição ou local onde desempenha suas respectivas atribuições;

lll

- repassar a outrem, servidor ou nâo, o desempeúo de suas atribuições;

fV - prevaricar, receber propinas, comissões, preseates ou vanlagens

de qualquer

natureza, em razão do exercicio da função temponíria para a qual fora contratado;

v

- retirar, modiÍicar ou subsútuir, sem prévia autorização cômpetente, qualquer

documento do órgão mmicipal, com

o Íim de criar direito, obrigação ou alterar a

verdade dos fatos;

VI

- entreter-se nos locais e horas de trabalho em atividades estranhas ao serviço;

VII - empregar materiais
VIII - recusâr-se

IX -

e bens do

Município em serviço particular;

a alüâlizar seus dados cadastrais e funcionais quando solicitado;

recusar-se ao remanejamento

do local de tÍabalho quando necessário

e

mediante solicitação da respectiva Secletada.

AÍt. 12. O

pessoal contratâdo na forma da presente

Lei

responde

penal-rnente pelo exercÍcio irregular de suas atribuições.
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An.

13.

A

rescisão contatual poderá ser

a qualquer tempo, de acordo

com

critérios fixados na presente Lei.
Panágrafo rÍnico.
desta Lei

O contratado que descurnprir deveres ou inftingir proibições

ficaá impedido de participar dos prccessos seletivos simplificados por um

periodo de 05 (cinco) anos, garantindo contr"aditório e âmpla defesâ ao acusado.

Art.

14. O valor da remuneração, escolaridade, flúmero de vagas, carga horiíria e

jomadâ de trabalho serão disciplinados pelo Edital do c€rtame.

AÍ.

15. Os casos omissos serão tratados de acordo com a legislação trabalhist4

bem como por meio de regulamentação própria por Decreto do Podg. Executivo.

Art.

16. As desp€sas deconentes com a execução da presente lei correrão por

conta de verbas repassadas por meio da Resolução SESA n" 1.034/2021 do Govemo do
Estado do Paranâ ou por verba.li que veúam a substituir-lhe, bem como por rccursos

próprias consignadas no Orçamento aquâl do Poder Éxecuúvo, suplementadas se
necessifuio.

Art. 17. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do kefeito Municipal de Nova Laranjeiras, 06 de dezembro de 202 I .

rABIO ROBERTO DOS SANTOS
Prefeito Municiôâl
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