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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
45/2019

Matéria: PL 22/2019
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. 
INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. CONTRATOS EMERGENCIES DE 
CARGOS DO SAMU (EQUIPE BÁSICA E 
MOTOLÂNCIA). AUSÊNCIA DE CONCURSO 
PÚBLICO. MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA CARACTERIZADA. REQUISITOS 
CONSTITUCIONAIS (TRANSITORIEDADE E 
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) NÃO 
EVIDENCIADOS.
DESFAVORÁVEL

ORIENTAÇÃO

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n. 22, de 26 de 
fevereiro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que contrata 
emergencialmente servidores para trabalharem na Equipe Básica e Motolância do SAMU.

Os motivos foram apresentados.

Acostaram-se documentos.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei autoriza a contratação emergencial, pelo período 
de 06 meses, prorrogáveis por igual período, a contar de 31 de março de 2019, de 01 (um) 
enfermeiro coordenador, de 5 (cinco) condutores, de 05 (cinco) técnicos em enfermagem e 
de 01 (um) enfermeiro condutor, para trabalharem na Equipe Básica e Motolância dos 
Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU.

Preliminarmente.

A iniciativa desta proposição de lei é legítima, tendo em vista se 
tratar de matéria de interesse local e ser de competência privativa, não havendo vícios, 
portanto, neste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRFB e artigo 29, inciso I, da Lei 
Orgânica)1. f

Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 29 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 1 
autárquica ou aumento de sua remuneração;
[...]
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O instrumento utilizado, da mesma forma, encontra-se correto, visto 
não se tratar de matéria que deva ser veiculada por meio de projeto de lei complementar2.

No mérito

Os cargos e empregos da Administração Pública devem, salvo 
exceções legais, ser preenchidos por meio de concurso público, tudo no intuito de se 
preservar a isonomia e de se garantir um serviço público mais eficaz. Nesse sentido, tem- 
se o artigo 37, inciso II, da CRFB, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 
forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração;

Em que pese seja essa a regra, há previsão constitucional a 
excepcionando, a saber, “Art. 37 [...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público’1.

No caso específico do Município de Carazinho - RS, o seu Regime 
Jurídico Único considera de necessidade temporária de excepcional interesse público, as 
contratações que visam a atender a situações de calamidade pública, a combater 
surtos epidêmicos e a atender outras situações de emergência que vierem a ser 
definidas em lei específica.

2 (IOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara 
de Vereadores.
§ 2o - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da 
publicação dos projetos.
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Ainda que hodiernamente se reconheça a possibilidade de 
contratos temporários para as funções de natureza permanente3, a excepcionalidade do 
interesse público continua sendo requisito imprescindível, portanto, necessário, de 
sorte que, inexistindo o mesmo, qualquer contratação restará fadada ao insucesso e, o 
pior, devendo ser considerada nula, sem prejuízo, ainda, de possíveis responsabilizações.

Em apertadas linhas, por conseguinte, pode-se elencar a 
temporariedade da contratação e o excepcional interesse público como dois requisitos 
essenciais para a viabilidade técnica dos contratos temporários, inobstante seja a função 
permanente ou não.

Nesse sentido é o seguinte precedente do TJRS:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAUDADE. LEI N° 6.478/2017, DO 
MUNICÍPIO DE ESTEIO, ALTERADA PELA LEI N° 6.491/2017. CONTRATAÇÕES 
EMERGENCIAIS, POR PRAZO DETERMINADO, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA EXCEPCIONALIDADE E DA 
TEMPORARIEDADE PREVISTOS CONSTITUCIONALMENTE. JULGAMENTO 
DE INCONSTITUCIONAUDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCES DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. MODULAÇÃO DOS 
EFEITOS. I - A contratação temporária de servidores é exceção prevista no 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal e no inciso IV do art, 19 da 
Constituição Estadual, que dispõem que a lei estabelecerá os casos de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público. Trata-se de admissão provisória, demandada em 
circunstâncias incomuns, de caráter excepcional, cujo atendimento reclama 
satisfação imediata e temporária. Na hipótese, mesmo que se considere que 
houve inércia da Administração anterior ao não providenciar a realização de 
concurso público, não se pode ignorar que as funções para as quais as 
contratações aqui discutidas foram requeridas, são permanentes, contrariando o 
regramento previsto no art. 19, IV, da Constituição Estadual e noart. 37, IX, da 
Constituição Federal, não estando caracterizadas nem a temporariedade, nem a 
excepcionalidade. De fato, o regime de contratação emergencial deve servir 
apenas para suprir situações temporárias e excepcionais, não podendo ser 
utilizado para substituir o concurso público. II - Tendo em vista a prestação de um 
serviço público relevante como é o da educação, bem como o interesse público, 
aqui compreendido o de todos os alunos matriculados na rede municipal de 
ensino, que não podem ser prejudicados em virtude da omissão do Executivo 
Municipal, que não tomou, em tempo hábil, as providências necessárias para a 
realização de concurso público, faz-se necessária a modulação dos efeitos da 
presente decisão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da publicação 
do acórdão. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONAUDADE JULGADA 
PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 
70073381362, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José 
Moesch, Julgado em 11/12/2017)

3 Embora a função seja permanente, a necessidade è temporária [...] a professora que, hoje, quebrou a perna 
e, amanhã, tem de dar aula, tem de ter a contratação temporária, porque o menino não pode ficar sem aula. O 
posto de saúde tinha médico que adoeceu, tem de contratar (...) (Sra. Ministra Carmen Lúcia, AD) 3430-8/ES). 
(...) amplamente, autoriza contratações para atender necessidade temporária de excepcional interesse público 
em uma ou outra hipótese, seja para o desempenho de atividade regular e permanente, desde que a 
contratação seja indispensável ao atendimento de necessidade de excepcional interesse público (Sr. Ministro 
Eros Grau, ADI 3068).

Av Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZÍNHO/RS
CNPJ: 89.965.222/0001-52www.camaracrz.rs.gov.brE-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br

http://www.camaracrz.rs.gov.br
mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br


*

\£■ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

o° T

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

Página 4 de 6

No caso, a despeito de se tratar de serviços públicos essenciais, 
verifica-se, num período aproximado de 4 anos, já ser a quarta proposição dispondo sobre 
contratações emergenciais da Equipe Básica e Motolâncía do SAMU (PL 082/2016, PL 
089/2017, PL 061/2018 e PL 22/2019).

A título de recordação, quando da Orientação Técnica n. 282, de 21 
de agosto de 2017, este Procurador, ao analisar o PL 089/2017, embora com conclusão 
favorável, assim advertiu:

Na situação apresentada, diferente do projeto de lei do ano passado (2016), há 
informação de que as vagas serão preenchidas oor meio de concurso público até o
prazo máximo de 31/07/2018. o que, aliado à relevância dos serviços do SAMU.
caracteriza exceocional interesse público capaz de legitimar referidas
contratações: alerta-se, apenas, que, dificilmente, novas renovações poderão 
ser feitas, sem ferir de morte o princípio constitucional do acesso a cargos 
por meio de concurso público.

A justificativa, ademais, de que “A contratação emergencial de 
profissionais para atuar na equipe básica e motolâncía do SAMU deve-se em decorrência 
da necessidade de continuidade dos serviços junto à Secretaria Municipal da Saúde, até 
que seja definida a situação na Justiça do Trabalho, quanto à forma adequada de 
contratação destes profissionais” ou de que "Em audiência realizada no Gabinete do 
Prefeito no mês corrente, com a presença da Promotoria de Justiça do Trabalho de Passo 
Fundo, houve o entendimento de que a equipe do SAMU Básico poderá ser incluída na 
terceirização da gestão juntamente com a SAMU avançada, que vence em abril de 2020, 
cujo edital está sendo desenvolvido segundo a legislação vigente, nos moldes do edital 
que está em andamento para a contratação da gestão da UPA", mostra-se insuficiente, 
também, para legitimar as contratações, à luz do inciso IX do art. 37 da CRFB.

Em outro precedente, por exemplo, o TJRS, voltando-se contra a 
morosidade da Administração Pública para a realização de concurso público, assim 
decidiu:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO 
NÃO ESPECIFICADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DE 
CONSTITUCIONAUDADE INDEPENDENTEMENTE DO CARÁTER DA NORMA. 
LEIS ESTADUAIS PREVENDO A CRIAÇÃO DE CARGOS TEMPORÁRIOS POR 
TEMPO DETERMINADO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. 
ARTIGOS 37, IX, DA CF E 19, VI, DA CE. FUNDERGS. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL 
RECONHECIDA. DIFERIMENTO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. Rejeitada a 
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido arguida pela Assembleia 
Legislativa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no 
sentido de admitir o controle de constitucionalidade independentemente da 
distinção entre lei de efeitos genéricos ou específicos. Ação direta de 
inconstitucionalidade que merece ser conhecida. Precedentes. 2. Via de regra, o 
acesso a cargo público deve ser por meio de concurso público, conforme 
preceituado pelo artigo 37, II, da Constituição Federal e pelo artigo 20, da
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Constituição Estadual. No entanto, a contratação temporária de excepcional 
interesse público é, de acordo com os artigos 37, IX, da CF e 19, VI, da CE, uma 
das hipóteses em que é dispensada a exigência de realização de concurso 
público, sendo necessária a criação de lei especificando a hipótese e prevendo 
prazo determinado para a contratação, bem como a situação de excepcional 
interesse público que justifica a medida adotada. 3. Caso concreto em que as leis 
impugnadas prevêem a criação de quantidade significativa de cargos temporários, 
sem que, contudo, tenha sido descrita de forma suficiente a situação de 
excepcionalidade a justificar a contratação, devendo-se levar em conta que o 
órgão beneficiado pelas contratações já possuia dez anos de funcionamento, 
tempo suficiente para a formação de quadro funcional, bem como a reiterada 
prorrogação das contratações temporárias, sem que tenha sido feito o 
imprescindível concurso público, Atribuições dos contratados temporários que 
possuem caráter regular e permanente dentro da estrutura da máquina pública, 
tendo havido verdadeira burla ao instituto do concurso público. Reconhecida a 
inconstitucionalidade das normas, e diferidos os efeitos do julgamento pelo prazo 
de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública possa tomar as 
providências administrativas necessárias a evitar a interrupção da prestação dos 
serviços públicos. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta 
de Inconstitucionalidade N° 70062927710, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/04/2015)

O fato de as contratações estarem ligadas à área da saúde, do 
mesmo modo, não as toma, por si, constitucionais, senão veja-se:

Nesse sentido, novamente o TJRS: Ementa: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE TAQUARI. LEIS - TAQUARI N° 
3.894, DE 23FEV16, N° 3.895, DE 23FEV16, N° 3.896, DE 23FEV16, N° 3.897, DE 
23FEV16 E N0 3.898, DE 23FEV16. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. 
NATUREZA PERMANENTE DAS FUNÇÕES A SEREM DESEMPENHADAS 
PELOSCONTRATADOS. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
CONFIGURADA. 1. Não tem consistência a preliminar de inépcia da petição inicial, 
pois a referência feita pelo proponente ao art. 37, II e IV, da CF-88 se deu pela 
observância do princípio da simetria, sendo aplicável no âmbito estadual e 
municipal por força da regra do art. 8o da CE-89. De outra parte, a petição inicial 
preenche todos os requisitos postos no art. 319 do CPC, expondo de forma clara a 
causa de pedir e o pedido, estando atendido o art. 3o da Lei n° 9.868/99.2. A regra 
geral posta nas Cartas Políticas e Sociais é no sentido de que a investidura em 
cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, nos termos do art. 37, caput e II, da CF-88, e seu 
simétrico, o art. 20, caput, da CE-89. Por sua vez, a contratação temporária de 
servidores tem por base o artigo 37, IX, da Constituição Federal, e o artigo 19, IV, 
da CE-89. Assim sendo, a contratação de servidores em caráter emergencial só se 
justifica nas hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 3. O caso em análise trata da admissão de servidores temporários para 
ocuparem cargos tais como: Pedreiro, Eletricista, Pintor, Operador de Máquina 
Rodoviária (Lei - Taquari n° 3.894/16); Vigia (Lei - Taquari n° 3.895/16); Servente, 
Médico Clínico Geral, Auxiliar de Saúde Bucal, Médico 
Ginecoiogista/Obstetra, Médico Psiquiatra, Odontótogo, Farmacêutico, 
Psicólogo, Terapeuta Ocupacionai, Fisioterapeuta, Veterinário, Motorista, 
Assistente Social, Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiro, Técnico em 
Enfermagem, Recepcionista, Cuidador, Psicólogo, Assistente Social (Lei - Taquari 
n° 3.896/16); Servente, Psicólogo, Assistente Social (Lei Municipal n° 3.897/16), e 
Servente, Auxiliar de Pré-escola, Instrutor de Informática, Motorista, Supervisor 
Educacional, Professor Educação Infantil, Professor Anos Iniciais, Professor AEE,

N
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Professor Português, Professor de Educação Física, Professor de História, 
Professor de Artes, Professor de Geografia, Professor de Matemática e 
Nutricionista (Lei - Taquari n° 3.898/16), em vista da permissão legal de suas 
contratações temporárias, nos respectivos textos inquinados de inconstitucionais. 
4. Verifica-se, pois, que a natureza das funções a serem desempenhadas pelos 
contratados através das leis objeto da presente demanda, desborda os requisitos 
de excepcionalidade e temporaneidade, por possuírem caráter permanente, 
restando caracterizada a violação ao disposto nos arts. 8o, caput; 19, caput e V; 
20, caput, da CE-89, bem como do art. 37, II eIX, da CF-88. PRELIMINAR 
REJEITADA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA 
PROCEDENTE. UNÂNIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade N° 
70068875814, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio 
Monteiro Pacheco, Julgado em 27/11/2017)

A manutenção, portanto, desses contratos temporários por quatro 
anos, conjugada com a falta de concurso público nesse período, viola, sobremaneira, o 
texto constitucional (CRFB, caput e IX, art. 37; CE, caput e IV, art. 19) e merece, a toda 
evidência, ser combatida.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
inviabilidade técnico-jurídica do PL n. 22/2019.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 07 de março de 2019.

»LUÍS FERNANDO BOURSCHEID
Procurador do Poder LMislativo 

OAB/RS 93.542 
Matrícula 50020

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

