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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
15/2021

Matéria: PL 11/2021

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E 
ADMINISTRATIVO.
EMERGENCIAL DE PROFISSIONAIS PARA 
TRABALHAR NA ÁREA DA SAÚDE. 
REQUISITOS 
PREENCHIDOS. LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL 
FAVORÁVEL

CONTRATAÇÃO

CONSTITUCIONAIS

ORIENTAÇÃOOBSERVADA.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane 
Muller Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que 
seja emitida orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca 
do Projeto de Lei n. 11, de 2 de janeiro 2021, de autoria do Poder Executivo, que 
prevê a contratação emergencial de profissionais para trabalhar na área da saúde 
do Município.

A exposição de motivos consta em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

É legítima a iniciativa desta proposição de lei, tendo em vista 
tratar-se de matéria de interesse local e ser de competência privativa, não havendo 
vícios, portanto, neste particular (vide art. 30, inciso I, da CRFB e art. 29, inciso I, 
da Lei Orgânica).

Seguindo, trata-se de projeto de lei que autoriza a 
contratação emergencial de 4 (quatro) médicos de ESF, 2 (duas) profissionais 
Enfermeiras de ESF, 5 (cinco) profissionais Técnicos em Enfermagem, 2 (dois) 
Atendentes de Farmácia e 1 (um) Recepcionista para atendimento na Farmácia 
Básica.

Segundo a justificativa:

"A solicitação da contratação de 4 (quatro) médicos de ESF devido 
ao Programa Mais Médicos não ter contemplado nosso município 
nas vagas que estavam disponíveis no programa, que são 7 (sete) 
vagas de profissionais, podendo ao longo do ano ainda ter 
possibilidade de termos interessados para atuar pelo programa no 
Município, de acordo com editais do Governo Federal.
A solicitação de 2 (duas) profissionais Enfermeiras de ESF, para 
reforço na vacinação COVID-19 e atuação nas Unidades de Saúde í
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para atendimento adequado a população, prioriza não as unidades 
que possam ter afastamento do profissional enfermeiro devido ao 
período gestacional ou licença maternidade.
A solicitação de 5 (cinco) profissionais Técnicos em Enfermagem, 
para o reforço no atendimento as unidades com maior demanda 
durante o período de vacinação da H1N1 e Coronavlrus em 
especial.
A solicitação de 2 (dois) Atendentes de Farmácia, para o reforço no 
atendimento das dispensas de medicação na Farmácia Básica e 
também como prioritário a separação das medicações para o envio 
aos usuários das Unidades de Saúde, devido ao aumento da 
demanda ainda causado pela pandemia do Novo Coronavlrus.
A solicitação de 1 (um) Recepcionista para atendimento na 
Farmácia Básica para otimizar os atendentes somente para 
dispensa de medicamentos devido a grande demanda ainda 
considerado pela situação que vivenciamos".

As contratações previstas na propositura têm vigência de 6 
(seis) meses, podendo ser prorrogadas, não podendo exceder a data de 31 de 
dezembro de 2021.

Em regra, os cargos e empregos da Administração Pública 
devem 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 art. 37, inciso II, da CRFB.

Em que pese seja essa a regra, há previsão constitucional a
excepcionando, prevista na Carta Magna:

"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, 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 vierem a ser definidas em lei especifica.

Ainda que hodiernamente se reconheça a possibilidade de 
contratos temporários para as funções de natureza permanente, 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.
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Nessa senda, 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 06 (seis) meses para nutricionista, 06 
(seis) meses para contratação emergencial de 4 (quatro) médicos de ESF, 2 (duas) 
profissionais Enfermeiras de ESF, 5 (cinco) profissionais Técnicos em 
Enfermagem, 2 (dois) Atendentes de Farmácia e 1 (um) Recepcionista para 
atendimento na Farmácia Básica, bem como apresenta excepcional interesse 
público, considerando a necessidade inadiável dos serviços dos profissionais de 
saúde.

Tais condições não evidenciam, nem de longe, burla ao 
concurso público, tendo em vista a disposição de que os contratos emergenciais 
serão “através da Banca do Concurso vigente com edital de seleção para o 
chamamento priorizando por ordem de classificação e a disponibilidade para 
assumir o cargo de forma emergencial, com exceção dos profissionais médicos que 
será através da análise do currículo com pontuação para os da banca do concurso 
de acordo com a classificação e disponibilidade para assumir o cargo em curto 
espaço de tempo". (Art. 3o).

Sempre é bom lembrar, ademais, que a lei que cria cargos 
deve, obrigatoriamente, prever o impacto orçamentário-financeiro e a declaração 
do ordenador de haver compatibilidade com a LDO e com a vigente LOA,
requisitos estes, também, preenchidos pela proposição de tei.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL n. 011/2020.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho - RS, 27 de janeiro de 2021.

Mateus Fontana Casali 
Assessora Jurídica^d^VIesa Diretora 

OAB/RS 75.302
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