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• Decreto Nº 12.566, de  23  de  maio  de  2017 - Dispõe sobre o Processo 

Administrativo de Seleção e Contratação de Pessoal para o serviço 
público no âmbito da Administração Municipal Centralizada, as autarquias, 
empresas e fundações públicas do Poder Executivo, em Regime de 
Direito Administrativo por prazo determinado, e dá outras providências. 
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D  E  C  R  E  T  O   Nº  12.566,  de  23  de  
maio  de  2017 

Dispõe sobre o Processo 
Administrativo de Seleção e 
Contratação de Pessoal para o serviço 
público no âmbito da Administração 
Municipal Centralizada, as autarquias, 
empresas e fundações públicas do 
Poder Executivo, em Regime de Direito 
Administrativo por prazo determinado, e 
dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo art. 66, incisos VII e XII, da Lei Orgânica do Município de Itabuna – 
LOMI e, considerando o disposto no inciso IX, art. 37, da Constituição Federal/88; 
art. 93, da Lei Orgânica do Município de Itabuna e na Lei Municipal nº. 2.391, de 19 
de maio de 2017, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado em 
Regime de Direito Administrativo, observando, subsidiariamente, o que consta sobre 
a matéria na legislação estadual e federal específicas e, ainda, considerando a 
necessidade do estabelecimento de normas complementares de regulamentação no 
âmbito da Administração Pública Municipal Centralizada, as autarquias, empresas e 
fundações públicas do Poder Executivo, para admissão de pessoal para o serviço 
público em caráter especial temporário, 

DECRETA:

CAPITULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública 
Municipal Centralizada, as autarquias, empresas e fundações públicas do Poder 
Executivo, em caráter especial temporário – Regime de Direito Administrativo - Lei 
Municipal nº. 2.391, de 19 de maio de 2017, reger-se-á pelo disposto neste Decreto.

Art. 2º - Compete à SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
através do DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, acionar, em atenção ao 
requerimento firmado pelo Secretário Municipal solicitante, devidamente instruído 
pelo Secretário de Administração, o processo de seleção e contratação de pessoal e 
acompanhá-lo em todos os seus trâmites, até final efetivação das contratações de 
que trata este Decreto. 

Parágrafo único - O Processo Administrativo de Seleção e Contratação de 
Pessoal para o serviço público a que se refere o caput deste artigo, será coordenado 
e dirigido pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos, sob a supervisão 
direta do Secretário Municipal de Administração. 

Art. 3º - O Processo Administrativo de Seleção e Contratação de Pessoal para 
o serviço público no Município de Itabuna - PROCESSO DE SELEÇÃO E 
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, obedecerá aos seguintes trâmites: 
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              I - solicitação da contratação de pessoal, efetuada por órgão da 
Administração Municipal, através de Requerimento, firmado pelo Secretário 
Municipal, dirigida ao Secretário Municipal de Administração, documento este que, 
deverá necessariamente, conter: 
             a) finalidade  e justificativa para contratação sempre demonstrando a 
necessidade temporária e o excepcional interesse público;

  b) número de vagas; 
 c) cláusulas contratuais especiais, se houver; 

             d) regime de contratação; 
             e) prazo de vigência dos contratos; 

f) outras informações que se fizerem necessárias; e 
  g) indicação dos membros, titulares e suplentes, que irão compor a Comissão 
Especial de Seleção e Contratação de Pessoal para o Serviço Público Municipal - 
Comissão Especial.

II - remessa do requerimento inicial ao Gabinete do Secretário Municipal de 
Administração, o qual, em 03 (três) dias, contados da data de recebimento do 
Requerimento tomará as seguintes providências: 
             a) encaminhará o pedido inicial, com os documentos que o instruem ao 
Departamento de Recursos Humanos para autuação e formação do respectivo 
Processo Administrativo de Seleção e Contratação de Pessoal;
             b) determinará prazo para início e término do Processo Administrativo a ser 
instaurado, prorrogável pela metade do período, à requerimento do Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos ou da Comissão Especial; 
             III - recebido no Departamento de Recursos Humanos/Secretaria Municipal 
de Administração, o Requerimento de que trata os incisos anteriores, com os 
respectivos despachos do Secretário de Administração, será, de logo, iniciado o 
Processo Administrativo de Seleção e Contratação de Pessoal, com a instalação da 
Comissão Especial, criada por este Decreto; 
             IV - para cumprimento do disposto no inciso anterior, o Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, deverá, expedir Comunicação Interna aos 
órgãos da Administração Municipal que integram a Comissão Especial de Seleção e 
Contratação de Pessoal, exceto para a Secretaria solicitante, para, no prazo máximo 
de 03 (três) dias, contado do recebimento do pedido de indicação, remetam ao 
Gabinete do Secretário de Administração, o nome dos seus representantes (titular e 
suplente), que ficarão responsáveis pelo acompanhamento de todos os Processos 
Administrativos de Contratação de Pessoal, recebendo a resposta, o Secretário de 
Administração, através de portaria, designará os membros de cada Comissão 
Especial, observado, rigorosamente, as indicações  propostas; 

V – a Portaria de que trata o inciso anterior designará Comissões Especiais, 
sendo uma Comissão Especial para cada Secretaria Solicitante, a qual vigorará até 
que outra Portaria a modifique ou a revogue, constando a indicação dos seus 
respectivos representantes, bem como dos indicados pela Procuradoria Geral do 
Município e pelo Gabinete do Prefeito, sendo que estes integrarão todas as 
Comissões Especiais;  
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VI - expedição do Edital de Abertura para a realização de Processo Seletivo 
Simplificado- art. 11, da Lei Municipal nº. 2.391, de 19 de maio de 2017, a ser 
publicado no jornal oficial desta Municipalidade, ainda que por meio eletrônico, e 
fixado no quadro de aviso da Prefeitura, observará rigorosamente, as disposições 
constitucionais, a Lei Orgânica do Município de Itabuna – LOMI, e suas alterações 
posteriores, o estabelecido neste Decreto, e subsidiariamente a legislação específica 
estadual e federal; 

VII – expedição do Relatório Final do Departamento de Recursos Humanos, 
contendo a descrição circunstanciada de todas as etapas e fases do Processo 
Administrativo, as soluções apresentadas para os impasses ocorridos, avaliação das 
atividades empreendidas e tudo o quanto for preciso informar e esclarecer. O 
Relatório Final será apresentado perante o Secretário Municipal de Administração, 
que o homologará através de despacho prolatado nos autos do Processo 
Administrativo de que trata este Decreto; 

VIII - arquivamento do Processo Administrativo de Seleção e Contratação de 
Pessoal na Secretaria Solicitante, devendo haver cópia na Secretaria Municipal de 
Administração – Departamento de Recursos Humanos.

§1º - O prazo deferido pelo Secretário de Administração ao Departamento de 
Recursos Humanos para conclusão do Processo Administrativo de Seleção e 
Contratação de Pessoal, não poderá exceder a 30 (trinta) dias úteis. 

§ 2º - Os documentos elaborados pelo Departamento de Recursos Humanos 
para realização do Processo de Seleção e Contratação de Pessoal, deverão ser 
homologados pelo Secretário Municipal de Administração, através de despacho nos 
autos do Processo. 

CAPÍTULO II 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE  PESSOAL 

PARA O SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL - COMISSÃO ESPECIAL 

Art. 4º - Fica constituída, na forma do disposto neste Decreto, uma comissão 
especial, denominada COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO 
DE PESSOAL PARA O SERVIÇO PÚLICO MUNICIPAL, ou simplesmente 
COMISSÃO ESPECIAL, com a finalidade de acompanhar o Processo Administrativo 
de Seleção e Contratação de Pessoal de que trata este Decreto, em seus trâmites 
processuais, até a fase de convocação dos aprovados na Seleção Simplificada, 
realizada pela Secretaria Municipal de Administração. 

§ 1º - A Comissão Especial será presidida pelo Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, da Secretaria Municipal de Administração. 

§ 2º - A Comissão Especial terá no máximo 07 (sete) membros, 
considerando neste número o seu Presidente, sendo originariamente composta de: 
       I - 02 (dois) representantes do Departamento de Recursos Humanos, titulares 
e suplentes, indicados pelo Secretário Municipal de Administração; 

 II - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal solicitante, titulares e 
suplentes, autora do pedido inicial de contratação, indicados pelo Secretário, titular 
do órgão requerente; sendo um deles servidor municipal efetivo e o outro regido 
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pelo Regime de Direito Administrativo, nas atribuições específicas do setor de 
atuação do órgão, autor do pedido inicial; 

  III - 01 (um) representante da Procuradoria Jurídica Administrativa, titular e 
suplente, indicado pelo Procurador Geral do Município; 

      IV - 01 representante do Gabinete do Prefeito, titular e suplente, indicado 
pelo Chefe do Executivo. 

§ 3º - Os membros da Comissão Especial serão designados por Portaria do 
Secretário Municipal de Administração, seguindo, rigorosamente, as indicações de 
que tratam os incisos I, alínea “g”, IV e V do art. 3º deste Decreto. 

§ 4º - A composição originária da Comissão Especial poderá ser alterada, 
ampliada ou reduzida e seus membros substituídos, em qualquer fase do Processo 
Administrativo de que trata este Decreto, mediante Portaria do Secretário Municipal 
de Administração, deferindo requerimento do Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, justificando as necessidades das alterações. 

§ 5º - A Comissão Especial será instalada logo após a designação dos seus 
membros na forma estabelecida neste Decreto. 

§ 6º - Uma vez instalada, a Comissão Especial poderá, através de ato, 
normatizar o seu funcionamento, observado rigorosamente, o estabelecido neste 
Decreto a respeito da matéria. 

§ 7º - A Comissão Especial manifestar-se-á através de: 

I - Ato para assuntos de Expediente e outros; 
II - Parecer, quando solicitado por qualquer órgão da Administração

Centralizada, Descentralizada e Fundacional, exclusivamente sobre matéria ou 
assunto de sua competência específica. 

§ 8º - A Comissão Especial deliberará por maioria simples dos seus 
membros presentes a reunião, exercendo o seu Presidente apenas o voto de 
desempate.
     § 9º - O suplente de membro da Comissão Especial, substituirá o titular em 
suas faltas, ausências e impedimentos legais, ou na hipótese de afastamento do 
titular.
      § 10 - Os membros da Comissão Especial, deverão justificar suas faltas e 
ausências às reuniões da Comissão, bem como os impedimentos legais para 
participarem das discussões e deliberações submetidas à apreciação deste 
Colegiado, através de requerimento expresso, dirigido ao Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos. 
     § 11 - A ocorrência de mais de 03 (três) faltas às reuniões da Comissão 
Especial, determinará o afastamento do membro faltoso e a imediata convocação do 
seu suplente para assumir a titularidade da representação que detém. 

 § 12 - Das decisões do Diretor do Departamento de Recursos Humanos ou 
da Comissão Especial, caberá RECURSO em Primeira Instância para o Secretário 
Municipal de Administração e em Instância Superior para o Chefe do Executivo 
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Municipal, nos termos do estabelecido nos arts. 35 a 48 e seguintes do Decreto nº 
6.484, de 30 de outubro de 2002 - Dos Procedimentos Administrativos. 

§ 13 - Os casos omissos neste Decreto, ou os de natureza conflitantes serão 
decididos pelo Secretário Municipal de Administração, manifestando-se através de 
Resolução. 

CAPÍTULO III 
DO PROCESSO SELETIVO E CONTRATAÇÃO DE  PESSOAL 

Art. 5º � O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos deste 
Decreto será feito mediante processo seletivo, sujeito a prévia divulgação no jornal 
oficial desta Municipalidade, ainda que por meio eletrônico e fixado no quadro de 
aviso da Prefeitura. 
  § 1º � Em todo processo seletivo deverá ser destinada as vagas das pessoas 
com deficiência; 

  § 2º � Quando da elaboração do número de vagas, deverá ser fixado um 
cadastro de reserva no mínimo  30% (trinta  por  cento)  da  quantidade  de  vaga  
constante do  edital, para fazer frente às substituições de servidores que encerrem  
os seus contratos de trabalhos, a pedido ou por interesse da administração, antes do 
término do prazo contratual. 

Art. 6º � As contratações serão realizadas mediante contrato administrativo �
REDA, especificando�se:

I – as partes; 
II – o objeto; 
III – o fundamento legal; 
IV – o prazo; 
V – o regime de execução;
VI – a remuneração e as condições de pagamento;
VII – a dotação orçamentária;
VIII – foro. 

Art. 7º �   A remuneração do pessoal contratado será de acordo com o 
previsto no edital do processo seletivo.

Parágrafo único � Aplicam�se aos servidores contratados na forma desta Lei, 
as normas, deveres, direitos aplicáveis  aos  servidores  ocupantes  de  cargos  
efetivos,  excetuando�se  os  que  não  se compatibilizem com o caráter transitório da 
contratação, em especial:

I – promoção;
            II – afastamento para tratar de interesses particulares;   
           III – afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro;
           IV – progressão horizontal;
           V – estabilidade e efetividade;
           VI – férias�prêmio;
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           VII – Processo Administrativo Disciplinar - PAD para apuração de infração aos 
deveres e proibições previstos no art. 9º da Lei Municipal nº. 2.042, de 18 de junho 
de 2007. 

Art. 8º � A jornada de trabalho do contratado será estabelecida nos termos do 
contrato, observada as determinações contidas no art. 37, inciso XVI, da 
Constituição Federal, a compatibilidade de carga horária a ser aferida conforme a 
necessidade da Administração Pública, de acordo, ainda, com os horários de 
funcionamento de seus órgãos, bem como o estabelecido no edital do processo 
seletivo. 

CAPÍTULO IV 
DO PROCESSO SELETIVO E CONTRATAÇÃO DE  PESSOAL PELAS 

AUTARQUIAS, EMPRESAS E AS FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER 
EXECUTIVO

Art. 9º - As autarquias, empresas e as fundações públicas do Poder Executivo 
poderão instaurar processo administrativo para a seleção de seu pessoal, nos 
termos deste Decreto. 
             § 1º - A solicitação da contratação de pessoal deverá ser elaborada pelo 
gestor da entidade, devendo conter os requisitos estabelecidos no art. 3º, incisos I e 
II, alíneas “a” e “b” deste Decreto, e dirigida ao Departamento de Recursos 
Humanos, o qual acionará o Processo Administrativo, devendo este ser concluído 
dentro do prazo estabelecido no §1º do art. 3º desta espécie normativa. 

             § 2º - Recebido no Departamento de Recursos Humanos, será, de logo, 
iniciado o Processo Administrativo de Seleção e Contratação de Pessoal, com a 
instalação da Comissão Especial; 
             I - para cumprimento do disposto neste parágrafo o Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos deverá indicar 02 (dois) representantes do setor, titulares e 
suplentes, bem como expedir, no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do 
recebimento do pedido, ofício dirigido à Procuradoria Geral do Município e o 
Gabinete do Prefeito, para que indiquem os nomes dos seus representantes, titular e 
suplente, que ficarão, também, responsáveis pelo acompanhamento de todos os 
Processos Administrativos de Contratação de Pessoal na forma do disposto neste 
Decreto.

II – recebidos os nomes indicados o gestor da entidade, editará Portaria 
dispondo sobre a designação dos membros da Comissão Especial, a qual será 
presidida pelo Diretor do Departamento de Recursos Humanos, tendo no máximo 07 
(sete) membros, considerando neste número o seu Presidente. 

§ 3º - O Edital de Abertura a ser expedido para realização do Processo de 
Seleção e Contratação de Pessoal observará as determinações contidas no art. 3º, 
incisos VI e VII deste Decreto.

Art. 10 – As disposições constantes deste Decreto aplicam-se as entidades 
dispostas neste capítulo, observadas suas adequações.
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CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 11 - Dar-se-á divulgação de todas as etapas e fases de tramitação do 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAL
de que trata este Decreto. 

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor nesta data 

Art. 13 - Ficam revogados os Decretos nº. 8.567, de 09 de abril de 2009 e 
9.453, de 08 de julho de 2011 e as demais disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ITABUNA, em 23 de maio de 
2017.

FERNANDO GOMES OLIVEIRA 
Prefeito

MARIA ALICE ARAÚJO PEREIRA 
Secretária de Governo 

DINAILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA 
Secretário de Administração 

LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI 
Procurador Geral do Município
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