
PARECER JURÍDICO Nº 110/2017, DO PODER LEGISLATIVO

ASSUNTO:  ANÁLISE  JURÍDICA DO  PODER  LEGISLATIVO  SOBRE  O 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 17/2017 – ORIUNDO DO PODER 
EXECUTIVO.

EMENTA DO PROJETO: ALTERA A LEI COMPLEMENTAR N° 16, DE 03 
DE  DEZEMBRO  DE  2007,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A  ADMISSÃO  DE 
PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, DO 
MUNICÍPIO DE ITAPOÁ, POR TEMPO DETERMINADO, PARA ATENDER 
À  NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE 
PÚBLICO,  NOS  TERMOS  DO  INCISO  IX,  DO  ARTIGO  37,  DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

I - RELATÓRIO

Conforme  requisição  de  análise  jurídica  promovida  pelo  Presidente  da  Mesa 
Diretora Vereador Jonecir Soares, e pelos vereadores membros das Comissões Permanentes da 
Casa, o presente parecer traz uma análise jurídica ao Projeto de Lei Complementar nº 17/2017.

De autoria do Poder Executivo - Prefeito, o presente Projeto de Lei visa obter 
autorização legislativa para alterar a  Lei Complementar nº 16/2007, que trata da admissão de 
pessoal com a dispensa de concurso público, tendo em vista o excepcional interesse público da 
Administração Municipal.

O  presente  Projeto  foi  protocolado  junto  ao  Setor  de  Protocolo  e  Controle 
Documental do Poder Legislativo no dia 07 de dezembro de 2017, sob protocolo nº 886/2017, 
com o pedido de tramitação em regime de urgência pelo Prefeito, nos termos do Art. 51 da Lei 
Orgânica de Itapoá.

No  dia  11  de  dezembro  de  2017,  no  Expediente  da  Reunião  Ordinária,  foi 
realizada a leitura da ementa da Proposição, e na sequência, após a aprovação do plenário, o 
Presidente da Mesa Vereador Jonecir Soares distribuiu a proposição às Comissões Permanentes 
da Casa, em regime de urgência simples.

É o sucinto relatório. Passo a análise jurídica.

II - ANÁLISE JURÍDICA

2.1 – Dos aspectos da Proposição em relação à forma prescrita em Lei

Conforme os arts.  47,  58 e 68,  ambos da  Lei Orgânica de Itapoá,  trata-se de 
matéria  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  -  Prefeito,  e  que  está  devidamente  instruído  com 
Exposição de Motivos e Pareceres Jurídico,  sendo importante anexar o Parecer Contábil  do 
Poder Executivo para atestar a legalidade de eventuais impactos orçamentário-financeiros.

O Projeto está em conformidade com os Arts. 126 e 127 do Regimento Interno da 
Casa, que trata do processo legislativo digital, bem como está em conformidade com os Arts. 
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110 e 117 do Regimento Interno da Casa. 
A assinatura digital é obrigatória em todos os documentos protocolados na Casa 

pelo  Poder  Executivo,  inclusive  em  todos  os  Anexos,  conforme  disposições  contidas  na 
Resolução nº 14/2016.

O Projeto  foi  devidamente  publicado  na  pauta  com 48h  de  antecedência,  de 
maneira  a  garantir  o  princípio  da  publicidade  e  com  observância  do  Art.  152,  §  1°,  do 
Regimento Interno da Casa.

Assim, ressalvadas as questões apresentadas, na sua forma, o presente Projeto de 
Lei não apresenta ilegalidades.

2.2 – Dos aspectos da Proposição em relação ao mérito administrativo

De autoria do Poder Executivo – Prefeito Marlon Roberto Neuber, o presente 
Projeto de Lei Complementar nº 17/2017 busca incluir uma categoria de contratação enquadrada 
como necessidade temporária de excepcional interesse público o atendimento de necessidades 
urgentes, emergenciais e específicas, conforme segue o texto da Proposição:

Fica incluído o inciso XI no artigo 2° da Lei Complementar 
n° 16/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
Art. 2º ...  XI - execução de projetos de interesse público, 
desenvolvidos  pelas  Secretarias  Municipais,  onde  seja 
necessária mão de obra especializada, não disponível no 
quadro  de  funcionários  da  secretaria,  pelo  tempo 
máximo de 120 dias. (grifo nosso)

Inicialmente,  destaca-se  pela  constitucionalidade  conforme  expressa  previsão 
legal contida na Carta Magna de 1988, em seu artigo 37, inciso IX, conforme segue:

“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:

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

Verifica-se  a  possibilidade  das  Administrações  Municipais  especificarem 
eventuais criações de cargos em caráter temporário, conforme previsão em Lei, com a previsão 
dos  casos  de  excepcional  interesse  público.  Desse  modo,  nota-se  a  possibilidade  da  não 
obrigatoriedade  de  concurso  público  para  provimento  em  cargo  efetiva,  nos  casos  de 
excepcional interesse público configurado em Lei Municipal específica sobre a matéria.

Nesse  sentido,  verifica-se  posicionamento  do  doutrinador  Celso  Antônio 
Bandeira de Mello, abaixo segue:

“A  Constituição  prevê  que  a  lei  (entende-se:  federal, 
estadual,  distrital  ou  municipal,  conforme  o  caso) 
estabelecerá os casos de contratação para o atendimento de 
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 
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37,  IX).  Trata-se,  aí,  de  ensejar  suprimento  de  pessoal 
perante  contingências  que  desgarrem  da  normalidade  das 
situações  e  presumam  admissões  apenas  provisórias, 
demandas  em  circunstâncias  incomuns,  cujo  atendimento 
reclama  satisfação  imediata  e  temporária  (incompatível, 
portanto, com o regime normal de concurso).” (Bandeira de 
Mello, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 32 
ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p.294).

De todo modo, importante ressaltar que a caracterização da excepcionalidade e 
temporalidade compete,  caso a caso,  ao Ordenador de Despesa,  de maneira a evidenciar tal 
situação. A CF/88 remeteu para a legislação municipal a especificação dessa caracterização de 
excepcionalidade,  entretanto,  dada  a  generalização  do  dispositivo  constitucional,  conforme 
entendimento doutrinário e jurisprudencial, nota-se a necessidade de um rigoroso controle para a 
caracterização da excepcionalidade. Conclui-se que o fator “urgência” é o determinante para 
aferição do requisito de excepcional interesse público.

Portanto, os projetos de interesse público temporário, em que seja necessária mão 
de obra especializada, deverão estar devidamente caracterizados para atestar a excepcionalidade 
e  urgência  para  a  Administração,  além da temporalidade.  Não se justifica a  banalização da 
dispensa do concurso público e/ou dos processos licitatórios. Assim, compete ao Ordenador de 
Despesas,  caso  a  caso,  explicitar  e  justificar  adequadamente  a  contratação  excepcional  e 
temporária.

Além disso, conforme análise do Parágrafo 3º, do Art. 3º, da Lei Complementar 
nº 16/2007, o Poder Executivo Municipal  deverá enviar  o Edital,  à Câmara Municipal com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias da entrada em vigor do Edital.

Sobre o impacto orçamentário-financeiro, recomenda-se a solicitação ao Poder 
Executivo  para  anexar  o  Parecer  Contábil  referente  à  Proposição,  de  maneira  a  atestar  a 
legalidade das disposições orçamentárias e financeiras.

A Proposição em análise  não conflita  com a competência privativa da União 
Federal (artigo 22 da CF/88) e também não conflita com a competência concorrente entre a 
União Federal, Estados e Distrito Federal (Art. 24, da CF/88). Trata-se de matéria de iniciativa 
do Poder Executivo, conforme preceitua o Art. 13, Incisos I, II e VII, e Art. 17, Inciso IX, todos 
da Lei Orgânica de Itapoá, em que segue:
 

Art. 13. Compete ao Município: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que  
lhe couber;
[...]
VII  -  dispor  sobre  a  organização,  administração  e  
execução dos serviços municipais;

Art. 17. […]
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo  
determinado  para  atender  a  necessidade  temporária  de  
excepcional interesse público; (grifo nosso)

Assim, após análise, destaca-se que o Projeto de Lei Complementar nº 17/2017 
não apresenta ilegalidades. O objeto do texto é legal e constitucional, e está elaborado conforme 
os  ditames  regimentais  da  Câmara  Municipal  de  Itapoá.  Desta  feita,  opino  pela  regular 
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tramitação, nos termos do Regimento Interno da Casa.
É o entendimento deste procurador, s.m.j.

Itapoá/SC, 11 de dezembro de 2017.

Francisco Xavier Soares – OAB/SC 7105
Procurador Jurídico do Legislativo

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá,  
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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