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Artigo 5° - É vedado o desvio de função das pessoas contratada na forma 
da Lei, sob pena de nulidade do ato. 

Artigo 6° - Os contratados, nos termos desta Lei, não poderão: 

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo 
contrato, nem ser colocado à disposição de outro órgão ou entidade; 

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em 
substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

Artigo 7° - O contrato a ser firmado de acordo com esta Lei, extinguir-se
á, sem direito a indenização: 

I - automaticamente pelo término do prazo contratual, prescindindo 
qualquer outra formalidade; 

II - por iniciativa do contratado; 

III - por conveniência da administração, a juízo da autoridade que 
proceder a contratação; 

IV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar. 

Parágrafo Único - A extinção da contratação em apreço tanto pela 
Administração quanto pelo contratado, dispensará comunicação prévia pelas partes que 
der origem, bastando apenas aviso ao responsável e o pagamento da indenização 
equivalente aos dias já trabalhados e seus consectários. 

Artigo 8° - É motivo de rescisão da contratação, de que trata esta Lei, a 
ausência ao serviço por mais de 02 (dois) dias úteis, consecutivos, sem motivo justificado. 

Artigo 9° - O pessoal contratado poderá, a critério da Administração 
Municipal, prestar serviços em qualquer unidade da Administração Pública Municipal, 
dentro do território do município. 

Artigo 10º - O pessoal contratado por força da presente Lei será 
vinculado ao Regime Geral de Previdência Social. 

Artigo 11 ° - As despesas decorrentes da execução da presente Lei serão 
suportadas pelas dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 
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