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LEI Nº. 391/2021, de 23 de dezembro de 2021.  

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE 

PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO 

PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA E DÁ OUTRAS  

PROVIDÊNCIAS.  

O PREFEITO DO MUNICIPAL DE CAMETÁ, Victor Correa Cassiano, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei e, considerando o disposto nos incisos I e II 

do Artigo 30 e, inciso LX do Artigo 37 da Constituição Federal, faz saber que o Poder 

Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:  

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

  

Art. 1º.  Ficam estabelecidos nesta lei os casos de contratação de pessoal para atender 

as necessidades temporárias de excepcional interesse público, mediante contrato de 

caráter publicista sob o regime especial de direito administrativo, nos termos do que 

dispõe o inciso LX do artigo 37 da Constituição Federal.  

  

Art. 2º. Fica o Chefe do Executivo Municipal, os Secretários Municipais e os Dirigentes 

das Autarquias Municipais, autorizados a promoverem as contratações necessárias 

para o normal andamento dos serviços públicos a cargo do ente municipal para 

atender as unidades da administração direta, descentralizada e indireta e, para 

atender aos convénios, acordos e programas pactuados com entes públicos e civis de 

interesse público.  

  

Parágrafo Único. O quantitativo de contratações temporárias autorizadas no caput 

deste artigo consta no anexo único desta lei.   

  

Art. 3º.  A contratação pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) será 

precedida de seleção simplificada de candidatos, observadas as peculiaridades do 

cargo, quanto aos pré-requisitos para o exercício, conforme constante no anexo único 

desta Lei.  

  

Parágrafo Único. Aplicar-se-á ao contrata-los nos termos desta Lei, as regras 

estabelecidas no respectivo contrato e no que couber, as normas ínsitas no regime 

Jurídico Único dos servidores públicos municipais.  

  

Art. 4º.  A duração dos contratos temporários definidos na forma desta Lei será de um 

ano, podendo ser prorrogada por igual período, excetuando-se os casos de 
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contratações para o suporte de Programas, Convénios e Acordos celebrados com 

instituições públicas e/ou privadas, cujo tempo de contratação deverá ser idêntico ao 

tempo estabelecido para a duração da execução de cada instrumento respectivo 

pactuado, desde que nos respectivos contratos sejam incluídas as devidas 

justificativas e informações sobre a situação da contratação.  

Art. 5º. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a 

indenizações:  

  

I - Pelo término do prazo contratual:  

  

II - A pedido do contratado;  

  

III - Por conveniência da administração a juízo da autoridade que proceder a 

contratação;  

IV - Quando o contratado incorrer em falta disciplinar;  

  

V - Pela extinção ou conclusão dos Programas, Convénios e Acordos celebrados com 

instituições públicas elou privadas, nos casos excepcionados no art. 40.  

Art. 6º.  Justifica-se a excepcionalidade do interesse público para a contratação de 

serviços pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), as seguintes 

situações:  

I - decorrentes de leis especificas de reestruturação organizacional com a ampliação 

e criação de órgãos, unidades e subunidades administrativas e/ou operacionais;  

  

II - decorrentes de execução de programas dos governos Federal e Estadual e, de 

celebração de convénios, ajustes e acordos, com os entes públicos e civis interesse 

público que exijam contratação de pessoal para a sua execução;  

  

III -  decorrentes de frentes de serviços criadas para resolver problemas emergenciais, 

sociais ou de calamidade pública;  

  

IV - decorrentes de contratações necessárias para a execução de obras e serviços de 

engenharia pela administração direta;  

  

V - decorrentes de necessidades deixadas por servidor efetivo afastado 

temperadamente do cargo por qualquer dos motivos definidos no Estatuto dos 

Funcionários Públicos do Município de Cametá.  

  

Art. 7º. Será assegurado ao servidor contratado pelo REDA, os seguintes benefícios:  

I - Salário compatível com o salário base inicial pago para o exercício de cargo que 

tenha identidade com cargo do quadro efetivo;  
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II - Serviço extraordinário, repouso semanal remunerado, adicional noturno e 

gratificação natalina proporcional, nos termos da legislação vigente.  

  

III - Adicional de insalubridade nos termos da Legislação Municipal;  

 

IV - Salário nunca inferior ao mínimo, na forma prevista pelo inciso VII do Artigo 7º.da 

Constituição Federal;  

V -  Gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais do que o salário normal 

conforme preconiza o Art. 39 combinados com o inciso XVIII do Art. 70 da 

Constituição Federal);  

VI - Inscrição no Regime Geral de Previdência Social — INSS, conforme Emenda 

Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998.  

  

CAPÍTULO II  

DAS CATEGORIAS FUNCIONAIS OBJETO DA CONTRATAÇÃO  

  

  

Art. 8º. As Categorias Funcionais objeto da contratação pelo Regime Especial de 

Direito Administrativo (REDA), são definidas nesta Lei em quatro (04) categorias de 

nivelamento básico:   

  

I – Nível Fundamental Incompleto – cuja ocupação exige o ensino fundamental 

incompleto;  

  

II – Nível Médio – cuja ocupação exige formação a nível médio e atua em funções 

administrativas;  

  

III – Nível Técnico – cuja ocupação exige formação técnica de nível médio e/ou 

habilitação em área de atuação profissional específica;  

  

IV – Nível Superior – cuja ocupação exija formação de nível superior.   

  

§ 1º. As atribuições de cada Cargo que trata o caput deste artigo, constantes no Anexo 

Único desta Lei, serão definidas no instrumento contratual a ser firmado pela Gestão 

Municipal dentro do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).  

  

§ 2º. As remunerações dos cargos previstos nesta lei, em cada grupo ocupacional, 

não excederão os valores definidos e praticados no Regime Jurídico do município, 

excetuando-se aqueles cuja remuneração já venha sendo diferenciada pela exigência 

de habilitação e/ou qualificação especifica, observando-se sempre a isonomia dentro 

de cada cargo.    
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CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

  

  

Art. 9º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, no que couber, regulamentará a 

presente lei observando as situações previstas no artigo 40.  e seus incisos.  

  

Art. 10. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão suportadas pelas 

dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento do Município, nas rubricas 

dos respectivos órgãos contratantes.  

Art. 11.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

  

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.  

  

  

Prefeitura Municipal de Cametá, 23 de dezembro de 2021.  

  

  

__________________________________________  

VICTOR CORREA CASSIANO  

Prefeito Municipal de Cametá  
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ANEXO ÚNICO – QUADRO DE GRUPOS COM O QUANTITATIVO NECESSÁRIO  

DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIAS  

  

Nº.  NÍVEL DE ESCOLARIDADE  CARGOS  QUANTIDADE  

  

  

  

01  

  

  

  

NÍVEL FUNDAMENTAL  

Agente de manutenção  
Agente de serviços urbanos  
Ajudante de pedreiro  
Auxiliar de almoxarifado  
Auxiliar de copa/cozinha  
Auxiliar de serviços gerais   
Auxiliar de mecânico   
Auxiliar eletricista  
Borracheiro   
Maqueiro  
Operador de motosserra   
Operador de roçadeira  

  

  

  

  

816  

  

  

  

  

02  

  

  

  

  

NÍVEL MÉDIO  

Administrador de cemitério  
Agente administrativo  
Agente ambiental   
Agente de apoio e segurança 
Agente de arrecadação e  
fiscalização  
Agente de fiscalização   
Agente de portaria  
Agente de vigilância em saúde   
ASB  
Atendente de farmácia    
Condutor de ambulância   
Cozinheiro  
Motorista de veículos leves  
Vigia   
Visitador  

  

  

  

  

  

398  
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03  

  

  

  

  

  

NÍVEL TÉCNICO  

Agente de trânsito  
Almoxarife  
Bombeiro civil   
Carpinteiro  
Cuidador  
Eletricista   
Encanador  
Ferreiro  
Marinheiro fluvial   
Mecânico  
Operador  de  máquinas  
pesadas  
Operador de sistema de água  
Operador de veículos náuticos  
Pedreiro  
Pintor  
Técnico agrônomo  
Técnico de enfermagem   
Técnico de informática   
Técnico de laboratório   

  

  

  

  

  

347  

  Técnico de radiologia   
Técnico em aquicultura   
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04  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

NÍVEL SUPERIOR  

Assessor jurídico   
Analista de sistemas  
Analista de processos   
Assistente social  
Biólogo  
Biomédico   
Coordenador/assistente social  
Educador físico   
Enfermeiro   
Engenheiro agrônomo   
Engenheiro ambiental  
Engenheiro civil  
Engenheiro de pesca  
Engenheiro de segurança do 
trabalho  
Engenheiro eletricista  
Engenheiro florestal  
Engenheiro mecânico  
Engenheiro sanitarista  
Farmacêutico   
Fisioterapeuta   
Fonoaudiólogo   
Geógrafo  
Médico  
Médico Veterinário   
Microscopista   
Monitor escolar  
Nutricionista   
Oceanógrafo  
Odontólogo   
Ouvidor   
Pedagogo  
Professores séries finais  
Projetista  
Psicologo   
Psiquiatra   
Sociólogo  
Supervisor  
Terapeuta ocupacional   
Topógrafo  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

359  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 

 Certifico para os devidos fins de direito e a 

quem possa interessar, que atendendo ao princípio 

da publicidade e de acordo com as atribuições 

conferidas pelo Decreto Municipal n° 97/2013, de 29 

de julho de 2013, publiquei no quadro de Aviso que 

fica no rol do prédio da Prefeitura Municipal, a Lei n° 

391/2021, de 23 de dezembro de 2021, que 

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR 

TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A 

NECESSIDADE TEMPORÁRIA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Cametá, 23 de dezembro de 2021. 

 
 

Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Municipal nº 001/2021. 
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