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PARECER Nº

PROCESSO Nº: 118.00360/2021-18

  

 

Autoriza o Poder Execu�vo Municipal a
contratação de Técnicos em Enfermagem por
prazo determinado, para a tender necessidade
temporária de excepcional interesse público, de
recursos humanos para a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS) durante a pandemia pelo novo
Coronavirús (COVID 19).

  

Vem a este Relator, para parecer, o Projeto de Lei nº 055/2021, processo 01344/2021, em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

O presente projeto visa autorizar o Poder Executivo Municipal a contratação de Técnicos em Enfermagem
por prazo determinado, para a tender necessidade temporária de excepcional interesse público, de recursos
humanos para a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) durante a pandemia pelo novo Coronavirús (COVID
19).

Justifica-se a necessidade das contratações temporárias a condição sanitária decorrente da pandemia
ocasionada pelo COVID, ocasionando aumento de demanda para os atendimentos, concomitante à
defasagem nos quadros de pessoal na Secretaria Municipal da Saúde.

 

É o relatório.

A regra para o ingresso de servidor nos quadros funcionais do Município é concurso público de provas ou de
provas e títulos, nos termos da Constituição Federal, artigo 37, II.

Ocorre que há exceções à regra acima, que permite a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sem necessidade de concurso público,
como prevê a preposição em tela.

 



Art. 37, inciso IX

 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;

 

Conforme entendimento do STF, para que seja possível a contratação temporária, sem concurso público, será
necessária preencher 4 requisitos:

1. Deve existir em lei previsão dos casos possíveis;
2. Devem ter tempo determinado;
3. Devem atender à necessidade temporária;
4. A necessidade temporária deve ser de interesse público.

 

Analisando o presente projeto, tem-se o preenchimento dos requisitos acima, senão vejamos:

O artigo 1º, § 1º da proposição esclarece que: “... o excepcional interesse público e a necessidade
temporária das contratações ficam caracterizados pelo expressivo aumento da demanda por atendimento nas
unidades de saúde durante o período da pandemia por COVID-19. ”

Já o §2º cumpre o requisito “tempo determinado”, estabelecendo que as contratações vigorarão por prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogado por uma vez, de igual período, à critério da
administração.

Desta forma, preenchido os requisitos, a contratação em questão está de acordo com os preceitos
constitucionais.

No que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Executivo, também preencheu os requisitos do artigo 16,
juntando a declaração do ordenador de despesas (documento 0319475) e a Repercussão Financeira
(documento 0319476), ambos anexados ao processo SEI n° 118.00360/2021-18.  

Assim sendo, quanto ao mérito, não vislumbro óbice de natureza jurídica para a tramitação do projeto, tendo
em vista que, conforme fundamentação acima, não há dispositivos inconstitucionais ou inorgânicos para
relatar.  

Desta forma, o parecer da Comissão Conjunta é pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação e no mérito pela aprovação do projeto.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Mauro Roberto Pinheiro, Vereador, em 09/02/2022, às
14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0339216 e o código CRC 060B3352.

Referência: Processo nº 118.00360/2021-18 SEI nº 0339216

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 003/22 – CCJ/CEFOR/CUTHAB/COSMAM con�do no
doc 0339216 (SEI nº 118.00360/2021-18 – Proc. nº 1344/21 - PLE nº 055), de autoria do vereador Mauro
Pinheiro, foi APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de
Cons�tuição e Jus�ça, da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul, da Comissão de
Urbanização, Transportes e Habitação e da Comissão de Saúde e Meio Ambiente, realizada pelo Sistema
de Deliberação Remota no dia 09 de fevereiro de 2022. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
09/02/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0339231 e o código CRC B1FE31E0.

Referência: Processo nº 118.00360/2021-18 SEI nº 0339231

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

