
LEI N° 2.487/2004 
 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO 
DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, 
NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal por 

prazo determinado, nos órgãos da administração direta e indireta para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público nos seguintes casos: 

I – admissão de agente de saúde e vigia sanitário, para atender os programas de 
Vigilância em Saúde e Epidemiologia e Controle de Doenças, da Secretaria Municipal de Saúde; 

II – preenchimento de vagas decorrentes de cargos não providos por concurso 
público, em razão de insuficiência de aprovados; 

III – Substituição de servidor efetivo, em virtude de afastamentos previstos na Lei 
Estatutária. 

 
Art. 2º – Os contratos serão de natureza administrativa, e os direitos dos 

contratados, prazos dos contratos, bem como as formas de rescisão, são os mesmos definidos 
pela Lei Municipal 2.312/2002. 

 
Art. 3º. Os contratados na forma do art. 1º desta Lei estão sujeitos aos mesmos 

deveres e proibições do regime jurídico único dos servidores públicos municipais e serão 
vinculados para efeito previdenciário, ao regime Geral de Previdência Social, na forma da Lei 
9717/98. 

 
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei 

Municipal nº 2.337/2002, os incisos I e IV da Lei Municipal nº 2.312/2002 e retroagindo seus efeitos 
a 26/02/2004. 

 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu-ES, 16 de abril de 2004. 

 
 
 

NACIENE LUZIA MODENESI VICENTE 
Prefeita Municipal 

 
Registrada e Publicada na Secretaria Municipal de Administração em 16 de abril de 2004. 

 
 
 

ARYTON VIEIRA MACHADO 
Secretário Municipal de Administração 


