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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, 080, de 29 de 
outubro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que contrata emergendalmente 03 (três) 
médicos de ESF.

Os motivos constam em anexo.

Juntado impacto orçamentário.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Legitima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista se 
tratar de matéria de interesse local e ser de competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo, não havendo vícios, portanto, neste particular (vide artigo 30, inciso I, da CRFB 
e artigo 29, inciso I, da LOM)1.

No mérito, o projeto de lei autoriza a contratação emergencial de 03 
(três) médicos de ESF, com carga horária de 40 horas semanais, pelo período de 120 
(cento e vinte) dias.

A justificativa da propositura é a "necessidade destes profissionais 
para atendimento junto a alguns ESF’s do município, período necessário e considerando 
suficiente até que seja possível o chamamento através de Concurso Público que tem 
como data prevista para homologação em janeiro de 2020. A urgência na apreciação da 
presente propositura é devido à necessidade de manter o atendimento nas Unidades de 
Saúde, levando em consideração o vencimento dos contratos dos profissionais que estão 
atuando e que foram selecionados através de Processo Seletivo autorizado pela Lei n° 
8.485/19, que tem o término de seus contratos em novembro de 2019”.

Os cargos e empregos da Administração Pública devem, salvo 
exceções legais, ser preenchidos por meio de concurso público, tudo no intuito de se

1 (CRFB) Art. 30 Compete aos Municipíos:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(LOM) 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 
autárquica ou aumento de sua remuneração; (...)
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preservar a isonomia e de se garantir um serviço público mais eficaz. Neste sentido, tem- 
se o artigo 37, incisos I e II, da CRFB2

Em que pese seja essa a norma geral, há também previsão 
constitucional, no mesmo dispositivo legal, excepcionando a regra.

"Art. 37 {...] IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público".

No caso específico, há que se considerar a necessidade temporária 
do Município de Carazinho, de excepcional interesse público, conforme justificativa acima 
exposta.

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.

A situação apresentada possui caráter temporário,
consubstanciado no prazo de contratação de 120 (cento e vinte) dias, bem como apresenta 
excepcional interesse público, considerando a necessidade inadiável de serviços 
médicos na ESF até a homologação do concurso público, prevista para janeiro de 2020, o 
que evidencia não haver qualquer burla ao concurso público.

Sempre é bom lembrar, ademais, que a lei que cria cargos deve, 
obrigatoriamente, prever o impacto orçamentário-financeiro e a declaração do ordenador

2 (CRFB) 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; (...]
3 Embora a função seja permanente, a necessidade é temporária I...] 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, ADI 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).
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realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II • compatível com o plano plurianuaí e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as 
diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas 
disposições.
§ 22 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo 
utilizadas.
§ 32 Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei 
de diretrizes orçamentárias.
§ 4e As normas do capuf constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o 5 3° do art. 182 da Constituição.
Art 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória 
ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legai de sua execução por um período
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