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Porto Alegre, 12 de dezembro de 2019. 
 
Orientação Técnica IGAM no  60.639/2019.  
 
 
 
I. A Câmara Municipal de Carazinho solicita análise técnica do IGAM acerca do 
Projeto de Lei nº 092, de 2019, de autoria do Poder Executivo, que busca autorização legislativa 
para promover a contratação emergencial de um servidor para a função de advogado no 
PREVICARAZINHO. 
 
 
 
II. A iniciativa legislativa do projeto de lei atende ao disposto no inciso XI do art. 53 
da Lei Orgânica Municipal1.  

 
Sobre o conteúdo do Projeto de Lei, a contratação temporária deve ser um fato 

atípico, e condicionada aos requisitos definidos pela Tese de Repercussão Geral nº 6122, do STF.  
 

No caso concreto, o fato ensejador da contratação está devidamente justificado, 
não havendo, desta forma, óbice legal. Podendo ser enquadrado no inciso III do art. 251 da Lei 
Complementar nº 7, de 1990 (Regime Jurídico).3                 
 

Entretanto, necessário ajuste na redação do art. 1º da proposição, uma vez que o 
PREVICARAZINHO por se tratar de uma autarquia, é ele quem fica autorizado a contratar 
emergencialmente e não o Poder Executivo, embora esteja correto que o projeto de lei seja 
encaminhado pelo Prefeito.  

 
Por fim, cabe salientar, que embora não esteja mencionado na proposição nem 

na justificativa, a seleção do contratado deve dar-se através de processo seletivo simplificado 
para que a contratação respaldada nos princípios da impessoalidade, da igualdade e da 
moralidade, atendendo, assim, a Informação Técnica nº 10 de 2011 do TCE/RS, ou na 
impossibilidade de realização do processo seletivo, seja justificada a contratação direta, 
contudo nesse caso, a contratação direta somente persistirá até a realização de processo 
seletivo. 

 
 
 

                                                
1 Art. 53 - Compete privativamente ao Prefeito: 
(...) 
XI - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores; (...) 

2http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4144344&numeroProcesso=6
58026&classeProcesso=RE&numeroTema=612# 

3 Art. 251. Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público, as contratações que visam a: 
III - atender outras situações de emergência que vierem a ser justificadas ou definidas por Lei especifica. 
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III. Diante do exposto, entende-se que o Projeto de Lei nº 092 está em condições de 
tramitação regular, visto que adequada a iniciativa legislativa e acompanhado de justificativa. 
Contudo, depende de ajuste na redação do art. 1º da proposição, nos termos do item II da 
presente Orientação Técnica. Por fim, cabe aos Vereadores a análise do seu mérito e a 
deliberação da proposição. 

 
 IGAM permanece à disposição. 
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