
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 
 
 

 

 

 
 

   
 

DECRETO Nº 001/2017, DE 02 DE JANEIRO DE 2017. 

 

Dispõe sobre a situação de emergência financeira e 

administrativa municipal e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, Estado do Rio Grande do Norte, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, 

 
Considerando, a necessidade de saneamento das contas públicas, com vistas ao 

equilíbrio financeiro do Município; 
 

Considerando, as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante ao 
ajustamento entre as receitas e as despesas municipais; 
 

Considerando, que um novo governo se iniciou em 01 de janeiro de 2017, com a 
necessidade do levantamento da real situação financeira do Município; 
 

Considerando, a situação anormal encontrada na administração pública municipal, provocada 

pela falta de planejamento e pelo endividamento, resultando no desequilíbrio financeiro e 

administrativo, e implicando no comprometimento da capacidade de pagamento e resposta do Poder 

Executivo municipal; 

 
Considerando, que a continuidade administrativa necessita de ações urgentes e 

emergenciais, notadamente pela falta de estoque de material de expediente e medicamentos, 
assim como ausência de certame para limpeza pública, abastecimento e manutenção da frota 
municipal, etc, não permitindo se possa dar continuidade aos essenciais e regulares serviços 
públicos;  
 
 

 
DECRETA 

 
Art. 1º O Executivo Municipal decreta o Estado de Emergência Financeira e Administrativa 

pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação deste Decreto, podendo ser prorrogado por 

igual prazo, se necessário for. 
 
Art. 2º Fica determinado a realização de procedimentos com a finalidade de instaurar 

todos os processos de licitações necessários á regularização das contratações no Município, 
objetivando debelar o estado de emergência ora decretado. 

JOÃO CÂMARA/RN, 03 DE JANEIRO DE 2017 - ANO XI – Nº 618 A 

Decretos 
 
 
 
 



 
§ 1º – Na pendência de processo de licitação ainda não concluído, poderá a 

Administração Pública realizar contratações para aquisição de material de expediente, 
medicamentos, limpeza pública, combustíveis, lubrificantes, gêneros alimentícios, reformas 
escolares, manutenção de veículos e máquinas, bem como outras contratações de caráter 
emergencial e indispensáveis para a administração pública municipal no prazo assinado por 
esse decreto, observando as regras da Lei nº. 8.666/93. 

 
§ 2º - Na realização de compras e contratação de serviços o Município deverá adotar 

procedimentos de licitação que possam ser concluídos com maior celeridade, preservando os 
princípios estabelecidos na Lei nº 8.666/93, notadamente á obtenção da melhor proposta de 
preços e o caráter competitivo do processo de licitação. 

 
§ 3º - Deverá o Município, desde que não haja prejuízo aos serviços públicos 

essenciais, adotar registros de preços de outros órgãos públicos como uma das formas de 
fazer cessar o estado de emergência, observando todos os procedimentos legais necessários. 

 
Art. 3º Somente podem ser realizadas despesas por qualquer órgão da Administração 

mediante a prévia e expressa autorização do Prefeito Municipal, através de pedido 
encaminhado pelo titular do órgão interessado. 

 
Parágrafo único. Qualquer despesa realizada sem a prévia autorização de que trata o 

caput deste artigo não será processada, e o seu pagamento será da responsabilidade do 
servidor que a determinou. 
 

Art. 4º Todos os servidores municipais devem retornar, imediatamente, às suas 
repartições de origem, sob pena de suspensão do pagamento e aplicação das sanções 
disciplinares cabíveis. 
 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 

João Câmara/RN, 02 de Janeiro de 2017. 
 
 
 

Maurício Caetano Damascena 

PREFEITO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Decreto n° 002/2017, de 02 de janeiro de 2017. 

Dispõe sobre a contratação temporária de servidores 

para a manutenção de serviços públicos básicos e traz 

outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de João Câmara - RN, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 

70, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, 

 

Considerando que a contratação por tempo determinado pela Administração Pública deve 

ocorrer apenas em situações de necessidade temporária de excepcional interesse público, 

nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal; 

Considerando que não pode haver contratação temporária para cargos típicos de carreira, 

para os quais a necessidade do serviço seja permanente, em especial para funções 

meramente burocráticas, conforme reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal: ADIMC 

1.219-PB, rel. Min. Carlos Velloso, v.u., DJU 31/03/1995; ADI 890-DF, rel. Min. Maurício 

Corrêa, v.m., RDA 238/428; ADI 2.987-SC, Sepúlveda Pertence, v.u., DJU 02/04/2004; ADI 

3.430-ES, rel. Min. Ricardo Lewandowski, v.u., DJe 23/10/2009; 

Considerando por fim, a necessidade de regulamentar o processo de contratação temporária, 

DECRETA: 

Art. 1°. Fica autorizada a contratação temporária de servidores com a finalidade de manter, 

sem interrupções, os serviços públicos básicos a população, sem os quais o funcionamento 

da máquina pública restaria prejudicado.  

Art. 2°. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público no âmbito da Administração Pública do Município de João 

Câmara, obedecerá às disposições deste Decreto. 

Art. 3°. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que 

comprometa a prestação contínua e eficiente dos serviços próprios da administração pública e 

que não possa ser realizada com a utilização do quadro de pessoal existente, e que vise: I - 

atender a situações de calamidade pública; II - combater surtos epidêmicos; III - combater 

pragas e surtos que ameacem a sanidade animal ou vegetal; IV - realizar campanhas 

preventivas de vacinação contra doenças; V - admissão de profissional de notória 

especialização; 

VI - substituir professor em regência de classe, desde que existentes cargos efetivos vagos ou 

cujos titulares se encontrem legalmente afastados; 

VII - fornecer suporte técnico ou administrativo para a execução de atividades desenvolvidas 

por órgãos ou entidades, quando a sua falta puder ocasionar a paralisação ou colapso dos 

serviços prestados à comunidade; 



VIII - executar programas e projetos que têm duração determinada; 

IX - admissão de professor e pesquisador visitante estrangeiro; 

X - atividades: a) didático-pedagógicas em escolas de governo; b) técnicas especializadas 

necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou de novas atribuições definidas para 

organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume de trabalho; c) 

técnicas especializadas de tecnologia da informação e de comunicação, não alcançadas pela 

alínea “b”. 

§ 1° A contratação de professor substituto a que se refere o inciso VI far-se-á exclusivamente 

para suprir a falta de docente da carreira, decorrente de: 

I - vacância do cargo; 

II - afastamento ou licença de concessão obrigatória; 

III - nomeação para ocupar cargo de diretor, de reitor, vice-reitor. 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, observado o prazo máximo de 06 

(seis) meses. 

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos temporários uma única vez por igual 

período. 

Art. 5º No âmbito do Poder Executivo, a contratação temporária apenas será realizada após 

aprovação pelo Prefeito Municipal de proposta formulada pelo órgão ou entidade interessada, 

acompanhada de comprovação da sua necessidade, período de sua duração, número de 

pessoas a serem contratadas e estimativa de despesas. 

§ 1º A autorização do Prefeito Municipal será formalizada por meio de portaria devidamente 

publicada no Diário Oficial da FEMURN. 

§ 2º As contratações temporárias somente poderão ser feitas com observância da 

disponibilidade orçamentária e serão custeadas pelas dotações consignadas em outras 

despesas correntes dos órgãos e entidades contratantes, nas respectivas ações em que se 

desenvolvam os projetos, desde que observadas as demais disposições legais pertinentes. 

Art. 6º É proibida a contratação temporária de servidores da Administração direta ou indireta 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de empregados e 

servidores de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e 

controladas. 

§ 1º A infração ao disposto no caput desse artigo, importará sem prejuízo da nulidade do 

contrato, na responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, 

inclusive, se for o caso, solidariedade quanto à devolução dos valores pagos ao contratado. 

§ 2º Excetua-se do disposto no caput deste artigo, a contratação de professor substituto nas 

instituições estaduais de ensino, observado o disposto no art. 37, XVI, da Constituição 

Federal. 

Art. 7º. O contrato temporário será redigido em 3 (três) vias, destinada uma ao órgão ou 

entidade interessada, ao contratado e à Secretaria de Administração e Tributação. 



Parágrafo único. Além da indicação das partes signatárias, o contrato temporário terá 

cláusulas que estabeleçam: 

I - as atribuições a serem exercidas pelos contratados e a indicação do projeto no âmbito do 

qual se dará o exercício das atividades; 

II - a indicação da remuneração; 

III - o prazo de duração do contrato, limitado a 06 (seis) meses, e, se for o caso, a previsão da 

possibilidade de prorrogação; 

IV - os direitos e as responsabilidades das partes e as sanções cabíveis, no caso de 

descumprimento; V - previsão de jornada de trabalho com 40 (quarenta) horas semanais; 

VI - os casos de rescisão; 

VII - o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual. 

Art. 8º. Os contratos temporários terão vigência de acordo com a autorização do Prefeito 

Municipal, devidamente publicada no Diário Oficial da FEMURN, observada os prazos 

máximos definidos em lei. 

§ 1º Se a autorização for silente no que tange ao prazo de vigência, deverão ser observados 

os prazos máximos definidos em lei. 

§ 2º Os pedidos de prorrogação de prazo deverão ser encaminhados à Secretaria de 

Administração, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, acompanhados de 

justificativa, para fins de elaboração dos termos aditivos. 

§ 3º Para a elaboração dos termos aditivos, os autos serão submetidos à apreciação da 

Procuradoria-Geral do Município para manifestação sobre as minutas. 

Art. 9. Se houver a necessidade de substituição do contratado durante a vigência do contrato, 

o órgão ou entidade interessada deverá enviar pedido fundamentado de substituição à 

Secretaria de Administração, no qual deverá constar: 

I - a data do desligamento do substituído; 

§ 1º O contrato do substituto terá a duração do período remanescente do contrato original. 

§ 2º Os pedidos de substituição para funções diversas daquelas constantes no edital ou com 

remuneração mensal diferente serão reputados pedidos de novas contratações. 

Art. 10. O contrato temporário extinguir-se-á sem direito à indenização: 

I - pelo óbito do contratado; 

II - pelo término do prazo contratual ou conclusão do projeto ou programa; 

III - por descumprimento de qualquer cláusula contratual pelo contratado; 

IV - por iniciativa do contratado, comunicada com antecedência mínima de trinta dias; 

V - quando da nomeação de aprovados em concurso público para os cargos do pessoal 

contratado; 

 VI - por iniciativa do contratante, verificada a ineficiência do contratado ou a conveniência 

administrativa. 



§ 1º A extinção do contrato não confere direito à indenização, ressalvada a hipótese de 

rescisão por conveniência administrativa, quando será pago ao contratado o correspondente a 

vinte por cento do que lhe caberia no restante do contrato. 

§ 2º As infrações disciplinares atribuídas ao contratado nos termos da lei ensejarão a rescisão 

do contrato e serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e 

assegurada ampla defesa. 

Art. 11. Após encerramento do contrato pelo decurso do prazo legal, incluídas as 

prorrogações, a nova contratação dos mesmos servidores só será efetuada nas hipóteses 

permitidas em lei e com a devida autorização do Prefeito Municipal. 

Art. 12. Cabe ao órgão ou entidade interessada na contratação: 

I - solicitar autorização ao Prefeito Municipal, através de sua Chefia de Gabinete; 

II - juntar aos autos do processo de contratação temporária a documentação necessária para 

inserção dos contratados na folha de pagamento, consoante listagem expedida pela 

Secretaria de Administração; 

III - encaminhar os autos a Procuradoria Geral do Município, para manifestação sobre o 

procedimento de contratação temporária; 

IV - convocar os contratados para assinatura do instrumento contratual e providenciar a 

publicação do extrato do contrato; 

V - encaminhar a Secretaria de Administração, para inclusão na folha de pagamento, a 3ª 

(terceira) via do contrato, os documentos pessoais do contratado, consoante listagem 

declinada no presente artigo, e cópia da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial; 

VI - Compete ao órgão ou entidade interessada na contratação fiscalizar a observância dos 

deveres e proibições por parte do contratado. 

Art. 13. Compete a Secretaria de Administração do Município: 

I - recebida a documentação prevista neste Decreto e se não houver impedimento legal, 

incluir o contratado temporário na folha de pagamento; 

II - submeter à aprovação da Procuradoria do Município proposta de minuta-padrão de edital e 

de contrato, para fim de contratação temporária; 

III - informar ao Tribunal de Contas a lista de contratados temporários. 

Parágrafo único. Constatada algum acúmulo irregular de cargos, não haverá inclusão em 

folha ou, caso já tenha sido efetuado tal procedimento, deverá ser procedida a devida 

retirada, cabendo a Secretaria de Administração comunicar o ocorrido ao órgão ou entidade 

interessada e a Procuradoria Geral do Município, para que proceda à anulação do contrato e 

instauração de Processo Administrativo. 

Art. 14. A Procuradoria Geral do Município compete: 

I - elaborar minuta-padrão de edital e de contrato ou aprovar as que lhe sejam propostas pela 

Secretaria de Administração; 

III - examinar a legalidade do procedimento de contratação adotado. 



Parágrafo único. Caso não observado o parecer sobre o edital e minuta contratual, a 

Procuradoria Municipal apontará a ilegalidade do procedimento e a necessidade de sua 

anulação, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal do servidor ou autoridade 

competente. 

Art. 15. O contratado temporário fica submetido a regime jurídico de natureza administrativa e 

durante a vigência do contrato temporário contribuirá para o Regime Geral da Previdência 

Social, na forma do art. 40, § 13, da Constituição Federal.  

Parágrafo único: O órgão ou entidade contratante deverá fazer a retenção da contribuição 

previdenciária devida pelo contratado, repassá-la ao Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, além de realizar sua própria contribuição. 

Art. 16. Ao contratado temporário não pode ser concedida licença: 

I - por motivo de doença em pessoa da família; 

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro; 

III - para o serviço militar obrigatório; 

IV - para atividade política; 

V - para capacitação; 

VI - para tratar de interesses particulares; 

VII - para desempenho de mandato classista. 

Parágrafo único. A licença à gestante por 120 (cento e vinte) dias e as licenças para 

tratamento de saúde e por acidente em serviço podem ser concedidas ao contratado 

temporário, na forma da legislação previdenciária geral, em especial da Lei n. 8.213, de 24 de 

julho de 1991 – Plano de Benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 

Art. 17. É vedada a acumulação remunerada de função pública temporária com cargos, 

empregos ou funções públicas. 

Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à formal 

comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de professor substituto nas 

instituições estaduais de ensino. 

Art. 18. São deveres do contratado temporário: 

I - exercer com dignidade, zelo e dedicação as atribuições de seu cargo; 

II - ser leal às instituições a que servir; 

III - observar as normas legais e regulamentares; 

IV - cumprir, com presteza, as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais; 

V - atender com presteza: 

a) ao público em geral, prestando as informações solicitadas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo; 

b) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 

VI - levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior as irregularidades de que 

tiver ciência em razão do cargo; 



VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público; 

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição; 

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 

X - ser assíduo e pontual ao serviço; 

XI - tratar com urbanidade as pessoas; 

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. 

Art. 19. Ao contratado é proibido: 

I - desempenhar atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o 

exercício de cargo em comissão ou função gratificada; 

III - participar de comissão de sindicância ou de inquérito administrativo, ou de qualquer órgão 

de deliberação coletiva. 

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo resultará na rescisão do contrato, 

sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas. 

Art. 20. Ao contratado temporário é também proibido: 

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato; 

II - retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da 

repartição. 

III - recusar fé a documentos públicos; 

IV - retardar andamento de documento e processo ou execução de serviço, deixar de praticar, 

indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer 

interesse pessoal; 

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 

de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, inclusive a outro 

servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e 

transitórias; 

VII- valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade 

da função pública; 

VIII - participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade comercial ou 

exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário; 

IX - atuar como procurador ou intermediário, junto a repartição pública, salvo quando se tratar 

de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge 

ou companheiro; 

X - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, exigir vantagem 

indevida para si ou para outrem, em razão de suas atribuições; 

XI - praticar usura sob qualquer de suas formas; 

XII - proceder de forma desidiosa; 



XIII - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades 

particulares; 

XIV - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações 

transitórias e de emergência; 

XV - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou 

função e com o horário de trabalho; 

XVI - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. 

Art. 21. São penalidades disciplinares aplicáveis aos contratados temporários: 

I - advertência; 

II - suspensão; 

III - demissão. 

§ 1º Na aplicação das penalidades serão consideradas: 

I - a natureza, a gravidade e as circunstâncias em que a infração foi cometida; 

II - os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou 

atenuantes; 

III - os antecedentes funcionais do servidor; 

IV - a reincidência. 

§ 2º É causa agravante haver o servidor cometido o fato em concurso de pessoas. 

Art. 22. A advertência será aplicada por escrito. 

Art. 23. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas disciplinares, de 

violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, 

não podendo exceder de 90 (noventa) dias. 

§ 1º Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o contratado temporário que, 

injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela 

autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a 

determinação. 

§ 2º Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser 

convertida em multa, na base de 50% (cinqüenta por cento) por dia de vencimento ou 

remuneração, ficando o contratado obrigado a permanecer em serviço. 

§ 3º Aplicada a penalidade de suspensão, a autoridade deverá apreender carteiras funcionais, 

insígnias, distintivos, armas e quaisquer outros documentos ou objetos que possibilitem o 

contratado suspenso apresentar-se na qualidade de servidor temporário. 

Art. 24. A demissão ao contratado temporário será aplicada nos seguintes casos: 

I - crime contra a administração pública; 

II - abandono de cargo; 

III - inassiduidade habitual; 

IV - improbidade administrativa; 

V - incontinência pública e conduta escandalosa na repartição; 



VI - insubordinação grave em serviço; 

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou 

de outrem; 

VIII - revelação de informação sigilosa do qual se apropriou em razão do cargo; 

IX - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual; 

X - corrupção; 

XI - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas; 

§ 1º A demissão, quando necessário,poderá implicar na indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 2º A demissão, quando necessário, poderá incompatibilizar o ex-servidor temporário para 

nova investidura em cargo público estadual, pelo prazo de cinco anos 

Art. 25. As infrações disciplinares atribuídas ao contratado ensejarão a rescisão do contrato e 

serão apuradas mediante sindicância, concluída no prazo de trinta dias e assegurada ampla 

defesa. 

Art. 26. As penalidades disciplinares serão aplicadas: 

I - pelos Secretários Municipais, quando se tratar de demissão e de suspensão superior a 30 

(trinta) dias; 

II - pelo chefe da repartição e outras autoridades de hierarquia imediatamente inferior àquelas 

mencionadas no inciso anterior, na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos 

casos de advertência ou de suspensão de até 30 (trinta) dias; 

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e 

a causa da sanção disciplinar. 

Art. 27. A ação disciplinar prescreverá: 

I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 

III - em 180 (cento oitenta) dias, quanto a advertência. 

§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. 

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares 

capituladas também como crime, não podendo o prazo prescricional, para as infrações 

punidas com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo 

em comissão, ser em nenhuma hipótese inferior a 5 (cinco) anos. 

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a 

prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. 

§ 4º interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr por inteiro a partir do dia 

em que cessar a interrupção. 

Art. 28. Os casos omissos serão disciplinados pela Secretaria Municipal de Administração e 

Tributação, que fica autoriza a expedir, quando necessário, normas complementares ao 

cumprimento do disposto neste Decreto. 



Art. 29. A lista de contratados temporários por órgão, com as respectivas funções, 

remuneração e lotação será divulgada no Portal da Transparência. 

Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Dependências do Palácio do Torreão, João Câmara - RN, em 02 de Janeiro de 

2017. 

 

 

Maurício Caetano Damascena 
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