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PARECER 59/2021 
 

 
Projeto de Lei  nº  058/2021 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Acrescenta parágrafo único ao artigo 232 da Lei Municipal nº 095 
de 29 de agosto de 2021, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 
do Município e dá outras  providências.” 

 
                                 O Projeto de Lei em análise propõe o acréscimo do 
parágrafo único ao artigo 232 da Lei Municipal que dispõe sobre o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, permitindo a recontratação aos 
contratos que visam atender as situações de calamidade pública e combater 
surtos epidêmicos. 
 

                                   Quanto ao aspecto formal o projeto de lei em análise é de 
iniciativa do Poder Executivo que detém competência privativa para iniciar o 
processo legislativo que prevê alteração do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos, como é o caso do projeto em análise. 
 

 No que se refere ao aspecto material, em análise à 
Exposição de Motivos ofertada se verifica a pretensão de alteração de Lei 
Municipal – Regime Jurídico dos Servidores Públicos, para fins de adequação à 
Lei Federal nº 8.745/93 e suas alterações, a qual dispõe sobre a Contratação 
por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX da Constituição Federal. 
 
                                 Justifica o Poder Executivo a permissão ora inserida no 
parágrafo único a ser acrescentado com a aprovação do Projeto em análise, 
em razão da escassez de profissionais em especial na área da saúde que se 
habilitam em processos seletivos e até mesmo em concursos públicos 
ofertados pelo Poder Público Municipal. 
  
                                 Assim, com o acréscimo pretendido será excepcionada a 
vedação de recontratação aos casos de contratação emergencial que envolva 
situação de calamidade pública e surtos epidêmicos, permanecendo a vedação 
aos contratos que visam a atender outras situações de emergência que vierem 
a ser definidas em lei específica, ao teor do disposto no artigo 230 da Lei 
Municipal nº 095/95. 



 

 

               

  Ou seja, a proposta objeto do Projeto de Lei em análise vai 
ao encontro da sugestão ofertada por esta Comissão ao analisar o PL nº 
031/2021 que tramitou nesta Casa Legislativa no mês de julho deste ano e foi 
rejeitado pelo Plenário. 
 
 Há que se referir que aquele projeto de lei estava 
acompanhado de Ata de Reunião do Sindicato, com a participação dos 
Secretários da Administração e Saúde, que comprova a ciência da entidade e 
seu consentimento à proposta de que ora se analisa, cujo argumento foi o 
benefício na área da saúde, a fim de garantir o atendimento continuado aos 
pacientes do município. 
 
 Assim sendo, não se verifica qualquer óbice legal a 
alteração pretendida pelo Poder Executivo que atende aos princípios da 
oportunidade e conveniência dos atos públicos.  

 
 Deste modo, considerando os argumentos acima alinhados 
esta Comissão opina pela viabilidade da proposta em análise, seguindo para 
apreciação do plenário. 

 

    É o parecer. 

 

   Sala das Comissões, em 23 de novembro de 2021. 
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