
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 859/2021. 
 

 

 
 

Altera a redação do parágrafo único do art. 2º da Lei  

Complementar nº 461, de 8 de maio de 2014 (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 da República, do artigo 22 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais e do artigo 

38 da Lei Orgânica do Município de Patos de Minas), 

alterada pela Lei Complementar nº 495, de 17 de 

novembro de 2014. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS APROVA: 
 

 

Art. 1º  O parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 461, de 8 de maio 

de 2014, com a redação dada pela Lei Complementar n° 495, 17 de novembro de 2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 2º ……………………… 
 

............................................... 
 

“Parágrafo único. As contratações previstas neste artigo deverão observar o 

prazo de doze meses, prorrogáveis por igual período, uma única vez”. 

 

Art. 2º Ficam revogados: 

 

I – o caput do paragrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 461, de 2014, 

com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 465, de 26 de maio de 2014; 

II – os incisos I e II do parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar nº 461, 

de 2014, com a redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 495, de 2014. 

  

Art. 3º  Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 22 de novembro de 2021. 
 

 

Luís Eduardo Falcão Ferreira 

Prefeito Municipal 
 

 

Paulo Henrique Rabelo da Silveira 



 

Procurador-Geral do Município 

MENSAGEM Nº 84, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Ezequiel Macedo Galvão 

Presidente da Câmara Municipal 
Nesta. 
 
 

 

Senhor Presidente, 
Nobres edis, 
 

Dirijo-me a Vossa Excelência e aos insignes Vereadores para encaminhar o 

presente Projeto de Lei Complementar que “altera a redação do parágrafo único do art. 

2º da Lei Complementar nº 461, de 8 de maio de 2014.” 
 

Através da presente proposição, visamos alterar a redação do parágrafo único do 

art. 2º da Lei Complementar nº 461, de  8 de maio de 2014, que “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 da República, do artigo 22 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais e do artigo 38 da Lei Orgânica do Município de 

Patos de Minas”. 
 

De acordo com a antiga redação do parágrafo único do referido artigo, apenas as 

áreas de saúde, educação e assistência social estavam autorizadas a realizar contratações 

temporárias por doze meses, prorrogáveis por igual período, para atender necessidades 

excepcionais (redação dada pela Lei Complementar nº 495/2014). 
 
Entretanto, em virtude das incertezas da fase final da COVID-19, o Município 

precisa dar continuidade a diversos projetos e obras para atender as demandas das demais 

Secretarias Municipais. 
 

Além disso, devemos considerar as restrições do art. 7º da Lei Complementar nº 

173, de 27 de maio de 2020, que proíbe a contratação de pessoal que ocasione aumento das 

despesas do Município no período de pandemia. 

 

Assim, a proposta de alteração em referência, no sentido de ampliar o prazo de 

contratação temporária de pessoal para as demais Secretarias Municipais, possibilitará a 

continuidade dos contratos já existentes, sem, contudo, comprometer o limite legal de 

despesas com pessoal pelo Município, já que ocorrerá apenas a prorrogação de vigência dos 

contratos já existentes. 

 



 

Posto isso, considerando a legalidade, constitucionalidade e o interesse público 

da matéria, enviamos o presente Projeto de Lei Complementar a esta augusta Casa 

Legislativa para apreciação dos eminentes Vereadores, solicitando-lhes sua aprovação. 
 

Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 22 de novembro de 2021. 
 

 

 

Luís Eduardo Falcão Ferreira 

Prefeito Municipal 
 


