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Mensagem nº 003/2022 - Projeto de Lei que autoriza a contratação temporária 
de servidores públicos.  

 

 
 
 
 
Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores, 
Senhoras Vereadoras. 
 
 

É com a grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Excelências com a 

finalidade de remeter, em apenso, buscando análise e devida aprovação, do Projeto de Lei que 

“Dispõe sobre a contratação temporária de servidores públicos, e dá outras providências”. 

Cumpre destacar que, em regra, as contratações de pessoas (agentes públicos - 

servidores) para trabalhar na Administração Pública, deve ser realizada mediante concurso 

público de provas ou de provas e títulos, conforme prevê o artigo 37, inciso II, da CF. A 

contratação temporária ocorre quando a Administração Pública necessita de um determinado 

número de servidores, para atender uma demanda de urgência e de interesse público, de modo 

que, nem sempre o poder público pode esperar pela realização de um concurso público1, em 

vista a urgência da situação, por absoluta e comprovada necessidade temporária de 

excepcional do serviço/interesse público. A estes casos a CF previu, no art. 37, IX, a chamada 

contratação por tempo determinado. 

Excepcionalmente, a Constituição Federal prevê duas hipóteses de contratações, quais 

sejam: nomeações para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, CF) e a 

contratação temporária para suprir necessidade de interesse público (artigo 37, IX2, da CF). 

 
1 Quanto procedimento a ser seguido para escolha dos contratados, é recomendável a realização dos chamados 
"procedimentos seletivos simplificados" (como aponta, no âmbito federal, a Lei n°. 8.745/93, art. 3º; e indicado em 
Resolução do TCE/SP, TCA 15248/026/04), desde que se trate de procedimento apto a - diante das circunstâncias 
concretas - proporcionar uma escolha isonômica. 
2 Art. 37 ...........................................................omissis................................................................... .. 
IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária 
de excepcional interesse público. 
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A União editou a Lei Federal nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, a qual “Dispõe sobre 

a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, e dá outras 

providências”. Em caso de omissão legislativa acerca do tema, a Lei 8.745/1993 é aplicável 

subsidiariamente aos Entes federativos (Estados e Municípios), em decorrência da autonomia 

administrativa que dispõem. 

O Município de Igarapé-Miri, dispõe das Leis nº 4.745, de 10 de fevereiro de 1994 e nº 

4.855, de 30 dezembro de 1998. O art. 2º da Lei 4.745/1994, prevê “A contratação temporária 

somente poderá ocorrer em casos excepcionais, para atender necessidades urgentes de 

interesse público”; e no art. 3º dispõe que a dita “contratação obedecerá o prazo de (12) doze 

meses, prorrogáveis por mais (12) doze em uma única vez”. Por seu turno, o artigo 1º da Lei 

4.855/1998, ampliou o tempo de vigência do contrato, ao dispor que “A Contratação obedecerá 

o prazo de vinte e quatro (24) meses, prorrogável por igual período”. (Grifei). 

Ocorre que, essa legislação municipal necessita passar por atualizações, frente às 

recentes mudanças normativas e jurisprudenciais, a exemplo do prevê o artigo 18, § 1º; e artigo 

25, caput, todos da Lei Orgânica do Município (2012), o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 

março de 2020, que define os serviços públicos e as atividades essenciais, além da decisão do 

STF (Supremo Tribunal Federal), em sede do recurso extraordinário de nº 1.066.677, tema 551, 

de repercussão geral, que firmou o entendimento de não ser cabível aos servidores temporários 

o pagamento de décimo terceiro salário, bem como férias com o acréscimo do terço 

constitucional, salvo nos casos de previsão legal e/ou contratual, ou quando comprovado o 

notório desvirtuamento da contratação em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou 

prorrogações, conforme ementa do acordão: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS 
REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se 
ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 
2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, 
não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou 
contratual expressa a respeito. 
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3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 
de março de 2009. 
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por 
consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do 
terço. 
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: “Servidores 
temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço 
constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) 
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão 
de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.  
(STF – RE 1066677, Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ALEXANDRE DE 
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-
2020 PUBLIC 01-07-2020). (Grifei). 

 
Considerando a autonomia municipal, e sem contrariar o limite exposto na Constituição 

Federal, faz necessário que o Município de Igarapé-Miri atualize sua legislação de contratação de 

pessoal, de modo que regulamente melhor o artigo 37, inciso IX3, da CF, a qual deverá prever as 

hipóteses em que a contratação pode ocorrer, que autorize a contratação, seu prazo/tempo de 

duração máximo, possibilidade de renovação de contrato, férias, direitos e deveres dos 

servidores, atribuições, responsabilidade, o regime jurídico, observar a natureza de 

excepcionalidade do interesse público em espécie etc. As contratações serão feitas com base no 

permissivo legal constante deste Projeto de Lei, bem como com espeque no art. 37, IX, da 

Constituição Federal. 

Diante do exposto, submete-se a presente matéria a apreciação e votação dos nobres 

pares que integram o Poder Legislativo. 

Igarapé-Miri, 11 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito Municipal de Igarapé-Miri  

 

 
3 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. (Grifei).  
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 003/2022. 
 

Dispõe sobre a contratação temporária 
de servidores públicos, e dá outras 
providências.   
 

O cidadão Roberto Pina Oliveira, Prefeito Municipal de Igarapé-Miri, Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar servidores públicos, por tempo 
determinado, para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, 
consoante prevê o artigo 18, § 1º; e artigo 25, caput, todos da Lei Orgânica do Município; o artigo 
37, inciso IX, da Constituição Federal; e o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, 
que define os serviços públicos e as atividades essenciais. 
Art. 2º. A contratação temporária somente deverá ocorrer em casos excepcionais, para atender 
necessidades urgentes e emergenciais de interesse público. 
Parágrafo Único - A contratação prevista nesta Lei deverá ser realizada quando: 
I - existirem necessidades imediatas de atendimento de serviços públicos e o quantitativo de 
servidores efetivos em atividade for insuficiente para a execução de tais serviços e as demais 
atividades essenciais; 
II - houver necessidade de implantação imediata de novos serviços; 
III - os servidores estiverem em greve considerada ilegal pelo Orgão Judiciário competente; 
IV - não for possivel a realização imediata de concurso público para preenchimento de vagas 
existentes: 
V - outros casos de força maior ou fortuitos, considerados de excepcional interesse público e em 
caráter emergencial, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e o Decreto 
Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020. 
Art. 3º. A contratação obedecerá o prazo de até 12 (doze) meses, prorrogável uma única vez, por 
igual período. 
Parágrafo Único - A prorrogação de que tratavo artigo 3º, cessará quando da homologação de 
concurso público, para o cargo objeto da contratação. 
Art. 4º. O vencimento-base será igual ao do servidor que exerça cargo de atribuições iguais ou 
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local 
de trabalho. 
Art. 5º. O contrato administrativo dos servidores admitidos temporariamente, é regido durante 
sua vigência, no que for compativel, pelo Regime Jurídico adotado pelo Município, em relação 
aos seus servidores efetivos. 
Art. 6º. O contrato será regido pelos princípios do direito administrativo, ficando assegurados ao 
contratado, além da remuneração do cargo, os seguintes direitos: 



 

Município de Igarapé-Miri 
Poder Executivo 

Gabinete do Prefeito 
Procuradoria-Geral do Município  

 

Página 5 de 5 

Complexo Administrativo – Avenida Eládio Corrêa Lobato – Cidade Nova - CEP 68.430-000 – Igarapé-Miri/PA 
CNPJ: 05.191.333/0001-69      Site: www.igarapemiri.pa.gov.br      E-mail: procuradoria@igarapemiri.pa.gov.br 

 

I – gozo de férias anuais de 30 (trinta) dias, acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, sob o 
vencimento-base; 
II - 13º (décimo terceiro) salário ou gratificação natalina anual ou proporcional; 
Parágrafo único - Sobre o valor da remuneração paga ao contratado incidirão os descontos legais 
previdenciários e fiscais. 
Art. 7º. O contrato temporário deverá especificar alguns requisitos, como o motivo da 
contratação; o cargo a ser exercido e as funções atribuidas ao mesmo; remuneração e duração, 
alem de outras cláusulas consideradas necessárias ou exigidas por Lei. 
Parágrafo Único - O contrato será celebrado em numero de cópias consideradas necessárias, 
mencionando-se a distinção de cada uma, sendo obrigatória a entrega de uma via ao contratado. 
Art. 8º. A contratação autorizada por esta Lei dar-se-á por critérios objetivos, respeitando-se 
todos os princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
Parágrafo Único - Somente poderão ser contratados profissionais que preencham os mesmos 
requisitos e nível de escolaridade/qualificação exigida aos servidores do quadro efetivo. 
Art. 9º. Será rescindido o contrato temporário de que trata esta Lei, independente de aviso 
prévio ou interpelação, caso houver nomeação de servidor aprovado mediante concurso público 
para o cargo objeto da contratação. 
Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a rescindir a qualquer tempo, motivada ou 
imotivadamente, o contrato para o cargo objeto da contratação, sem que assista ao contratado 
indenização de qualquer natureza. 
Art. 11. Esta Lei entrerá em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagirão a 1º de 
janeiro de 2022. 
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições normativas 
em contrário, especialmente as Leis Municipais nºs. 4.745/94, de 10 de fevereiro de 1994, e a de 
nº 4.855/98, de 30 de dezembro de 1998. 
 
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Igarapé-Miri/Pará, 11 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

Roberto Pina Oliveira  
Prefeito de Igarapé-Miri 
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