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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
12/2021

Matéria: PL 09/2021
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER 
EXECUTIVO. CONTRATOS EMERGENCIES DE 20 
RECREACIONISTAS PARA A REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E 
JURISPRUDENCES ATENDIDOS EM PARTE. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCEPGONAL INTERESSE 
PÚBLICO. REQUISITOS ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIROS 
ATENDIDOS. ORIENTAÇÃO DESFAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n? 09, de 20 de janeiro de 2021, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Contrata emergencialmente para o cargo de Recreacionista".

Os motivos foram apresentados, bem como foram juntados Impacto 
Orçamentário n® 04/2021 e Declaração do Ordenador de Despesas.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei autoriza a contratação emergencial de 20 (vinte) 
profissionais do Cargo de Recreacionista para atuar na Rede Municipal de Ensino, pelo prazo de 06 
(seis) meses, prorrogável por igual período.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por haver nítido 
interesse local, e a iniciativa legislativa é privativa do Prefeito Municipal, por envolver servidores 
públicos do Poder Executivo, não havendo vícios, portanto, neste particular1.

da mesma forma,
encontra-se correto, visto não se tratar de matéria que deva ser veiculada por meio de projeto de 
lei complementar2.

O instrumento utilizado - projeto de lei ordinária

1 (CF/1988) Art. 30 Compete aos Municípios: 
l - legislar sobre assuntos de interesse locai;

(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;
(...]
} (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
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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 
Constituição Federal de 1988, 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''.

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 Werem a ser definidas em lei específica.

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,

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.
§ • Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2S - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
3 Embora a função seja permanente, a necessidade é 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, 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).

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

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


\.<?ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

ê *4

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZIIOtt-RS

Página 3 de 4

qualquer contratação restará fadada ao insucesso e, o pior, devendo ser considerada nula, sem 
prejuízo, ainda, de possíveis responsabilizações.

Em apertadas linhas, pode-se elencar i) a temporariedade da contratação 
e ii) 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 INCONSTITUCIONALIDADE. LEI NC 6.478/2017, DO MUNICÍPIO 
DE ESTEIO, ALTERADA PELA LEI Ne 6.491/2017. CONTRATAÇÕES EMERGENCES, POR 
PRAZO DETERMINADO, NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA 
EXCEPCIONALIDADE E DA TEMPORARIEDADE PREVISTOS CONSTITUCIONAUVIENTE. 
JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS 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 no art. 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. (I • 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 
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, POR MAIORIA. (Ação Direta de 
Inconstitucionalidade N^ 70073381352, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Francisco José Moesch, Julgado em 11/12/2017)

Sobre a questão, aliás, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade 
de fixar a seguinte tese com repercussão geral (Tema 0612):

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a 
contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: 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.

In casu, não há nada nos autos demonstrando o excepcional interesse 
público capaz de legitimar as contratações temporárias e nem qualquer justificativa apta a afastar o 
espectro de contingência normal para serviços ordinários da Administração como o são os de 
recreacionista (vide exposição de motivos). ______

J
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Outrossim, a contratação temporária para atendimento de necessidade 
temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do 
art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação 
aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período 
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados 
no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (STF, Tema 0612, tese com Repercussão Geral).

Por fim, em relação aos aspectos orcamentário-financeiros. a despeito do 
período de congelamento trazido pela LC 173/2020, as contratações temporárias com base no 
inciso IX do art. 37 da Constituição Federal de 1988 são, por expressa previsão legal, excepcionadas 
da vedação (LC 173/2020, art. 82, IV), além do que foram juntados impacto orçamentário trienal e 
declaração do ordenador de despesas, de modo que atendidos os requisitos do art. 16 da LC 
101/2000 e do art. 169 da CF/1988.

POR TAIS RAZÕES, ante a inexistência de demonstração de excepcional 
interesse público, opina-se pela inviabilidade técnico-jurídica do PL n2 09/2021.

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

Carazinho, 21 de janeiro de 2021.

Luís Fernando Bourscheid 
Procurador do Bpder Legislativo 

OAB/Rjfe.542 
Matrícula 50020
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