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-: LEI COMPLEMENTAR Nº. 002/22 :- 
 

Dispõe sobre: Altera redação do art. 132, da Lei Municipal nº 2.438, de 06/01/1995, que 
dispõe sobre: O regime Jurídico dos Servidores Municipais e revoga o art. 78, da Lei 
Municipal nº 3.748, de 25/11/2010, que dispõe sobre: A Reorganização do Estatuto e 

Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Pirapozinho. 
 

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI, Prefeito Municipal de Pirapozinho, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por leis em vigor; Faz saber que a 

Câmara Municipal de Pirapozinho aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 

    

   Art. 1º. Fica alterada a redação do art. 132, da Lei Municipal nº 2.438, de 
06/01/1995, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais, que passará 
a ter a seguinte redação: 
 
   Art. 132.  São consideradas de necessidade temporária de excepcional 
interesse público as contratações que visem a: 
 
   I – Conter surtos epidêmicos, quando reconhecidos por ato oficial de 
qualquer uma das esferas de governo (União, Estado ou Município); 
 
   II – Exercer função de recenseador, quando tratar-se de recenseamento 
oficial por prazo certo e determinado, na coleta dados com os moradores, munícipes e 
empresas; 
 
   III – Exercer função de cadastrador imobiliário, por prazo certo e 
determinado, para fins de recadastramento imobiliário dos imóveis situados no Município 
em zona urbana e rural; 
 
   IV – Atender a situações de calamidade pública devidamente reconhecidas 
por ato oficial de qualquer uma das esferas de governo (União, Estado, Município); 
 
   V – Substituir servidor (a), incluindo-se professor (a), afastado (a) em 
decorrência de licença gestante, licença-prêmio por assiduidade, afastamento para 
tratamento de saúde, afastamento para exercício de mandato classista, afastamento para 
cuidar de pessoa da família, todos previstos no artigo 69 da presente Lei; 
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   VI – As contratações deverão, necessariamente, serem precedidas de 
processo administrativo, demonstrando-se a temporariedade e o excepcional interesse 
público; 
 
   § 1º. As contratações a que trata este artigo terão dotação orçamentária 
específica e o prazo máximo e improrrogável de até 02 (dois) anos. 
   § 2º. As contratações a que trata esse artigo findar-se-ão quando a (s) 
circunstância (s) a que deu ensejo à (s) mesma (s) se encerrar (em), limitadas ao prazo 
máximo de até 02 (dois) anos previsto no parágrafo anterior. 
 
   § 3º. A temporariedade e excepcionalidade das contratações a que tratam os 
incisos II e III residem no fato de que tais funções são específicas, para fim certo e 
determinado, realizadas esporadicamente, em períodos sazonais, não se justificando 
provê-las mediante concurso público para cargos de provimento efetivo. 
 
   §4º. A contratação deverá ser precedida autorização em processo 
administrativo, que obrigatoriamente conterá: 
 
   I – Requerimento do Chefe de Setor, contendo a exposição dos fatos e a 
necessidade de contratação temporária; 
 
   II – Manifestação do (a) Diretor (a) do Departamento de Recursos 
Humanos informando se há ou não servidor efetivo disponível, em aproveitamento ou 
afastado para tratar de assuntos particulares, nos quadros da administração apto a 
executar as funções temporárias constantes do requerimento previsto no inciso anterior; 
 
   III – Manifestação do (a) Diretor (a) da Divisão Municipal de Finanças 
acerca da existência de dotação orçamentária; 
 
   IV – Parecer da Procuradoria Geral do Município; 
 
   V – Despacho fundamentado do Prefeito Municipal, apreciando o pedido. 
 
   § 5º. Em se deferindo a contratação, o Departamento de Recursos Humanos 
deverá realizar Processo Seletivo Simplificado, obedecendo os princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade e impessoalidade. 
 
   § 6º. Poderá se dispensar a realização de Processo Seletivo Simplificado se 
houver concurso público homologado ou outro processo seletivo, ambos casos em 
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vigência, ocasião que poderá se utilizar da lista de classificação em ordem crescente de 
aprovados. 
 
   § 7º. Encerrando-se a lista até o último aprovado e estando o concurso ou 
processo seletivo em validade, ela será reiniciada obedecendo a ordem crescente de 
classificação. 
 
   Art. 2º. Fica revogado o artigo 78, da Lei Municipal nº 3.748, de 
25/11/2010, que dispõe sobre: A Reorganização do Estatuto e Plano de Carreira do 
Magistério Público do Município de Pirapozinho.  
 
   Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
     

 
PM – Pirapozinho, 08 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

LUCAS PADOVAN DOS SANTOS PAVANI 
PREFEITO 
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