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Porto Alegre, 10 de março de 2020.

Orientação Técnica IGAM n& 12.967/2020.

A Camara Municipal de Carazinho, por sua servidora Viviane Muller Menezes, 
solicita análise técnica do IGAM acerca do Projeto de Lei n^ 008, de 2020, de autoria do Prefeito, 
que busca autorização legislativa para promover a contratação emergencial de servidores para 
as seguintes funções:

I.

Salário - R$N® Cargo
Enfermeiro Coordenador do SAMU 5.159,7201
Condutor do SAMU 1.669,3505
Técnico em Enfermagem do SAMU05 2.136,90
Enfermeiro Condutor do SAMU01 5.160,32

A iniciativa legislativa do projeto de lei atende o disposto nos incisos 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 n9 6122, do STF.

No caso concreto, o fato ensejador da contratação demonstra apenas a 
necessidade de pessoal, e não a excepcionalidade para tal.

Ademais, consta na justificativa:

Tal Solicitação justifica-se no fato de manifestação do MPT 4® Região, através da carta 
de Notificação n*9304.2019. Após a concordância do MPT em que as contratações não 
sejam na forma de concurso público, tendo em vista o serviço do SAMU 192 ser um 
programa, o qual pode a qualquer tempo ser extinto, ficando assim o Município com 
toda a responsabilidade orçamentaria de pagamento, não tendo mais a participação dos 
demais entes federativos no custeio do referido serviço, far-se-á estudo para a 
terceirização destes profissionais.

Neste sentido, passamos às considerações sobre o fato narrado.

Primeiramente, não tivemos acesso à notificação do Ministério Público do 
Trabalho mencionada pelo Poder Executivo na justificativa da proposição. Entretanto, o

1 Art. 53 Compete privativamente ao Prefeito: (...)XI - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situaçlo 
funcional dos servidores; (...)
2http:/Awww.stf.ius.br/Dortal/iurisprudeiciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asD?incidente=4144344&mjmeroProcesso;i6
58026&classeProcesso=RE&numeroTema=612#
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entendimento ali posto difere quanto ao posicionamento do Tribunal de Contas do RS - TCE/RS, 
que fiscaliza os órgãos públicos do Estado. Veja-se o entendimento do TCE/RS quanto a 
contratações para programas de governo, bem como quanto as contratações reiteradas:

Processo ns 6198-0200/12-3

No que refere as admissões examinadas nos itens 2.3 e 2.4, para as funções de Motorista 
do SAMU e Técnico em Enfermagem Socorrista do SAMU, verifico que não podem ser 
registradas.

Tratam-se de atividades de cunho permanente, que se destinam a programa destinados 
a área de saúde, para os quais está Corte já possui entendimento de que as respectivas 
vagas devem ser supridas através de concurso público.

Aiém do fato de o SAMU ser programa sem prazo determinado, já que tem caráter 
definitivo {...)"3

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO. SAÚDE. CONTRATAÇÕES 
EMERGENCIAIS.
1. Reexame necessário. Conhecimento ex officio tendo em conta inexistir excludente 
(CPC, art. 475, §§ 2^6 S^).
2. Contratações emergenciais.
2.1 - Para que seja possível a contratação emergencial é imprescindível: (a) que a 
necessidade seja temporária; (b) por conseguinte, a contratação deve ser temporária; 
e (c) que a necessidade seja de excepcional interesse público. Exegese do art. 37, IX, 
da CF.
2.2 - Considerando que o serviço público de saúde é essencial, portanto, caracteriza 
necessidade permanente, não é possível em relação a ele fazer contratações 
emergenciais. Precedente do Pleno do STF.

4. Dispositivo. Apelação provida em parte, e na mais sentença confirmada em 
reexame necessário conhecido de ofício. (Apelação Cível N2 70041973314, Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 25/04/2012}

Situação distinta é aquela em que a Administração Pública utiliza-se de 
contratação temporária quando da implantação do programa no município, devendo o quanto 
antes iniciar os preparativos para realização de concurso público, provendo os cargos de forma 
efetiva.

2 - Quanto aos ingressos decorrentes de contratação temporária, arrolados no item 1.2 
do relatório de auditoria, sugere-se o registro dos atos, porquanto visaram à 
implantação do Programa SALVAR/SAMU, situação que enseja a situação excepcional e 
temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, não 
havendo contratações anteriores para tal programa.

Cabe ressaltar que, de fato, as contratações acima citadas são exemplos de casos em 
que se mostra necessário o prévio procedimento seletivo simplificado, porquanto não 
se trata de calamidade pública ou epidemias, as quais exigem resposta imediata da 
administração, tendo o Auditado tempo suficiente para a realização da seleção.
[...]

3 SESSÃO: 13.11.2014
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Porém, tendo em vista que: 1) Foi realizado o procedimento seletivo simplificado nos 
moldes do definido em lei municipal (isto é, efetuada pela Coordenação Estadual do 
Programa, com análise de currículos); 2) os contratos já foram desconstituídos; e 3) foi 
providenciada a realização de concurso para provimento dos cargos, através da 
publicação do Edital de Concurso Público ns 01/2010, retro mencionado, entende-se 
que tal agir da Administração, neste momento, não tem o condão de deslegitimar as 
admissões.
Logo, igualmente merecem ser registrados os referidos contratos, cabendo, porém, o 
alerta ao Gestor sobre a necessidade de se observar a devida publicidade do edital de 
abertura e demais atos relacionados ao processo seletivo simplificado, bem como da 
utilização da definição clara de critérios de avaliação, nos referidos editais, para as 
contratações vindouras."

No que tange às contratações reiteradas, haja vista, conforme mencionado na 
justificativa, o término dos atuais contratos temporários, veja-se posicionamento do TCE/RS:

ATOS DE ADMISSÃO. Contratações para funções permanentes sem a existência de 
situação necessidade temporária de excepcional interesse público. Conduta reiterada 
do Órgão Auditado que insiste em suprir a totalidade de suas necessidades de pessoal 
mediante contratação por tempo determinado. Afronta à Constituição Federal. 
Cessação da Ilegalidade Administrativa.
(...)
No que refere a 20 (vinte) contratações por prazo determinado arrolados no item 1.1.11 
para as quais se aponta que não houve a comprovação de situação temporária de 
excepcional interesse público, concordo com a proposição da Equipe de Auditoria, 
escudada pelo Ministério Público de Contas, eis que se tratam de atividades de cunho 
permanente e que deveriam, por esta razão, serem supridas através de concurso
público.

A justificativa apresentada pela Lei ns 1770/2013, no sentido de que no concurso 
realizado no ano de 2007 não houve aprovados, não pode ser acolhida para atividades 
de cunho permanente realizadas entre Cinco e seis anos após o referido certame,
(...)
O Executivo Municipal de General Câmara transformou em regra a exceção e assim tem 
agido reiteradamente, nao obstante as sucessivas decisões declarando irregulares os 
atos de contratação.
(...)
Ademais a própria repetição das funções contratadas nas diversas leis mencionadas, já 
deixa claro que não se tratava de situação temporária, o que se enquadra na análise já 
feita no item anterior, no sentido de que o Órgão Auditado vem reiteradamente se 
utilizando da contratação temporária para fazer frente às suas necessidades de pessoal.
conduta que afronta o texto constitucional.

Portanto, cabe ao Legislativo monitorar a situação apresentada, bem como quanto 
às providências tomadas pelo Poder Executivo para realização de concurso público, tendo em 
vista que um dos fatos ensejadores da contratação pretendida se trata de demanda permanente 
no município.

Ademais, deve ser analisado o caso concreto e feita análise de mérito, e assim 
deliberar quanto à proposição. Devendo ser levado em consideração se a não aprovação do 
projeto de lei acarretará em prejuízos para a continuidade da prestação de serviços aos cidadãos.
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III. Diante do exposto, conclui-se que o Projeto de Lei 008, de 2020, está em 
condições de tramitação regular, visto que adequada a iniciativa legislativa, competindo aos 
Vereadores a análise do seu mérito e a deliberação da proposição, levando em consideração os 
termos da presente Orientação Técnica

Contudo, a eventual aprovação do Projeto de Lei não afasta a medida de início dos 
procedimentos administrativos pelo Poder Executivo para realização de concurso público para 
provimento do cargo efetivo, sob pena das contratações temporárias das funções serem 
futuramente declaradas inconstitucionais pelos órgãos de controle.

O IGAM permanece à disposição.

7
TATIANA MATTE DE AZEVEDO
OAB/RS 41.944 
Consultora Jurídica do IGAM
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CAROLINE R. NEITZKE RODRIGUES
Assistente de Pesquisa do IGAM
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