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Porto Alegre, 15 de abril de 2019. 
 
 
 

Orientações Técnicas IGAM nº 15.995 e 16.025/2019. 
 
 
 
I.   A Câmara Municipal de Carazinho submete à análise do IGAM o Projeto de 
Lei nº 30, de 2019, que tem como ementa: “Contrata emergencialmente 03 (três) Médicos 
de ESF”. 
 

Importa mencionar que a referida proposta está acompanhada do 
demonstrativo de impacto orçamentário financeiro. 
 
 
 
II.   Preliminarmente, cumpre ressaltar que compete ao Prefeito dispor sobre a 
contratação temporária no âmbito do Poder Executivo, nos termos do inciso II do art. 291 
da Lei Orgânica Municipal. Por essa premissa, portanto, o Projeto de Lei, em análise, está 
corretamente proposto. 
 
 
 
III.  Quanto ao conteúdo do PL, de acordo com os motivos expostos na 
justificativa, a contratação de três Médicos, para atuação na Estratégia de Saúde da Família, 
se dá em decorrência da saída repentina de três profissionais do Programa Mais Médicos, 
não restando médicos suficientes na rede para fazer o remanejamento, ficando, assim, 
prejudicado o funcionamento das demais Estratégias da Saúde da Família. 
 

Ressalta-se que para a realização da contratação é necessária a 
caracterização de situação temporária ou emergencial.  
 

No âmbito do Município de Carazinho, a matéria está disciplinada na Lei 
Complementar nº 7, de 1990, que em seus arts. 250 a 254, assim dispõe: 

 

                                                 
1 Art. 29 – São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:  
[...] 
II – servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;  
[...] 
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Art. 250. Para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse 
público, poderá ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado. 
Art. 251. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional 
interesse público, as contratações que visam a: 
   I - atender a situações de calamidade pública; 
   II - combater surtos epidêmicos; 
   III - atender outras situações de emergência que vierem a ser definidas em lei 
específica. (Vide LMs 5.048/1997, 5.255/1998, 5.514/2001 e 8.084/2016)  
Art. 252. As contratações de que trata este Capítulo terão dotação orçamentária 
específica e não poderão ultrapassar o prazo de 12 (doze) meses. (NR) (redação 
estabelecida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 027, de 21.05.1997)  
   Parágrafo único. Excepcionalmente, no caso dos contratos referentes ao Art. 1º 
da Lei Municipal nº 8.084/16, o prazo acima previsto poderá ser transposto 
quando: (NR) (redação estabelecida pelo art. 1º da Lei Complementar nº 216, de 
22.12.2017) 
      I - O término de vigência deles não coincidir com o término do ano letivo, a 
fim de não comprometer o mesmo, com prorrogação até 31 de dezembro do ano 
em curso. 
      II - Na data de rescisão dos contratos já houver concurso público em 
andamento, com prorrogação até 180 dias após a homologação do concurso. 
Art. 253. (Este artigo foi revogado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 117, de 
13.02.2008). 
Art. 254. Os contratos serão de natureza administrativa, ficando segurados os 
seguintes direitos ao contratado: 
   I - remuneração equivalente à percebida pelos servidores de igual ou 
assemelhada função no Quadro Permanente do Município; 
   II - jornada de trabalho, serviço extraordinário, repouso semanal 
remurado, adicional noturno e gratificação natalina proporcional, nos termos 
desta Lei; 
   III - ferias proporcionais, ao termino do contrato; 
   IV - inscrição em sistema oficial de previdência social. 

 
Analisando pontualmente o caso concreto, na exposição de motivos consta 

que a contratação temporária tem por objetivo, a contratação de três médicos ESF – 
Estratégias de Saúde Familiar, tendo em vista suprir a prestação dos serviços essenciais. 

 
Ademais, o Prefeito alega que o concurso público para preenchimento 

definitivo das vagas já está em andamento. 
 
Sendo assim, no que diz respeito ao objeto do Projeto de Lei nº 30, de 2019, 

entende-se justificada a excepcionalidade e temporariedade que devem revestir as 
contratações dessa natureza, diante da informação que o concurso está em andamento. 

 
 
 



 

 Rua dos Andradas, 1560, 18º andar – Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: igam@igam.com.br   -   Site: www.igam.com.br 

Facebook: IGAM.institutogamma 
   3 
 

IV.    Neste contexto, importa atentar-se aos requisitos que viabilizam as 
contratações temporárias no âmbito da Administração Pública fixados pela Tese de 
repercussão Geral nº 612, do STF: 

 
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;  
b) o prazo de contratação seja predeterminado;  
c) a necessidade seja temporária;  
d) o interesse público seja excepcional;  
e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços 
ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das 
contingências normais da Administração. 

 
  Contudo, os Vereadores ao deliberar acerca do mérito do PL, devem levar 
em consideração que o período da contratação sirva para providenciar o concurso público 
em cumprimento a regra de admissão de pessoal pela Administração Pública, de acordo 
com o inciso II do art. 37 da CF, isto, implica na atuação da Câmara no exercício da 
fiscalização dos atos do Poder Executivo no sentido de monitorar as providências que serão 
tomadas para prover a vaga de médico de forma efetiva. 
 

 
 
V.  A remuneração prevista para os profissionais a serem contratados deve 
atender o inciso I do art. 254 da Lei Complementar no 7, de 1990, na forma estabelecida 
em lei, sem prejuízo dos demais direitos reservados por lei aos contratados temporários.  

 
 
 

VI.  O prazo da contratação (art. 1º) está de acordo com o disposto no art. 252 
da Lei Complementar nº 7, de 1990, assim adequada a propositura. 
 

A contratação deve ser precedida de processo seletivo simplificado, 
atendendo a Informação nº 10/2011 do TCE/RS, bem como o elemento de impessoalidade 
administrativa2.  

 
No presente caso, o Projeto de Lei nº 30, de 2019, não traz qualquer previsão 

quanto à realização de processo seletivo simplificado para contratações temporárias 
requeridas, e nem mesmo, apresenta justificativas quanto a não realização do certame, 
podendo, assim, incidir apontamento do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do 
Sul. 
                                                 
2 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.  
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VII.  O art. 1693, § 1o da Constituição Federal prevê como condição de validade a 
obrigatoriedade de previsão específica no texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem 
como dotação orçamentária suficiente, para que se possa realizar a contratação de pessoal, 
majoração do padrão de vencimento, da instituição de gratificações, bem como a criação 
de cargo e vantagens.  
 

Desta forma, tendo em vista que as contratações emergenciais são casos 
específicos e imprevistos, na LDO deverá somente existir a autorização para a contratação 
de pessoal. Ressalta-se que não fora encaminhado a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
análise, cabendo ao Poder Legislativo verificar a previsão para as contratações 
emergenciais em seu texto sob pena de inviabilidade do Projeto em tela.  
 
 
 
VIII. Com relação à estimativa do impacto orçamentário-financeiro convém 
lembrar que a despesa de contratação por excepcional interesse público, que não 
ultrapassar mais de dois exercícios, não se enquadra no art. 16 da Lei Complementar no 
101, de 2000 (LRF) e tampouco no art. 17, logo, logo não é necessária a elaboração do 
demonstrativo, pois o enquadramento no art. 16 da LRF é referente as despesas relativos 
a projetos, nos termos do que conceitua a Portaria MOG no 42, de 1999. 
 

É exceção a esta regra quando a contratação sofrer prorrogações sucessivas 
e estas ultrapassarem a dois exercícios, fato que implicará na necessidade de elaboração 
do demonstrativo (impacto), conforme expressa o § 7o do art. 17 da LRF4. 

 
Salienta-se que o percentual de despesa de pessoal, segundo apuração do 

TCE/RS (Certidão no 1.912, de 11 de março de 2019), fechou o exercício de 2018 em 35,49% 

                                                 
3 Constituição Federal 
Art. 169 - A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 
§ 1o. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou 
alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e 
entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão 
ser feitas:  
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos 
dela decorrentes; 
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista. 
4 Art. 17 (...) 
§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 
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da Receita Corrente Líquida do Município. Esse percentual está abaixo do limite prudencial 
(51,30% da RCL) estabelecido pela LRF, não implicando de sanções ou vedações. 

 
Sobre o assunto - Impacto Orçamentário Financeiro - o IGAM, já se 

pronunciou em seu Informativo Contabilidade Aplicada ao Setor Público - Texto 08 – 
Impacto Orçamentário e Financeiro nas Contratações por Excepcional Interesse Público. 
 
 
 
IX.  Pelo exposto, conclui-se pela viabilidade do Projeto de Lei nº 30, de 2019, 
levando-se em conta o disposto na presente Orientação Técnica, acerca da necessidade de 
realização de processo seletivo (item VI). 
 

Por fim. Registra-se que a contratação temporária não requer a 
demonstração de impacto orçamentário e financeiro, podendo ser considerado o 
demonstrativo anexado como informações adicionais ao Projeto de Lei. 
 
  O IGAM permanece à disposição.    
 
 
 
 
 
IVANIA BARBIERI DA CUNHA   VANESSA L. PEDROZO DEMETRIO 
MIBA 3247      OAB/RS 104.401 
Consultora Atuarial do IGAM    Supervisora do Jurídico do IGAM 
 
 
 

 
Adriana de Lourdes Barbosa Fantinel Richato 
Contadora, CRC/RS 084.186/O-7 
Consultora do IGAM 
 
 


