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Projeto de Lei  nº  011/2022 
Proponente:  Poder Executivo 
Ementa:    “Autoriza  a  prorrogação da contratação temporária de 01(um) 
Fiscal Ambiental, autorizada pela Lei Municipal nº 1.818 de 27 de janeiro de 
2021 e dá outras providências.” 
 
                                 O Projeto de Lei em análise, visa autorizar o Poder 
Executivo a prorrogar o contrato emergencial objeto da Lei nº 1.818/2021  de 
um Fiscal Ambiental para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, pelo prazo de 06 meses, podendo a referida 
contratação ser  prorrogada por igual período.   
 
                                 Justifica o Poder Executivo a pretendida autorização 
legislativa para proceder a prorrogação da contratação emergencial do cargo 
referido, para a continuidade dos serviços prestados aos munícipes, 
considerando ainda que a situação de emergência reconhecida ao município 
em razão da estiagem.  
 
                                  No que se refere ao aspecto formal, o projeto de lei  
atende aos princípios do processo legislativo, cuja iniciativa partiu do Poder 
Executivo, agente competente para iniciar o processo legislativo que envolve 
contratação temporária e de excepcional interesse público. 
 
                                   A Lei Federal nº 8.745/93 e suas alterações que 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, em seu art. 4º, inciso I, estabelece o prazo de 06 meses, 
nos casos dos incisos I, II e IX do caput do art. 2º, referindo-se aos casos de 
assistência a situações de calamidade e emergência em saúde pública e 
ambiental, sendo que em seu parágrafo único o art. 4º admite a possibilidade 
de  prorrogação dos contratos, dispondo em seu inciso VI que: 

 
“..... 
VI – nos casos dos incisos I e II do caput do art. 2º desta Lei, pelo prazo 
necessário à superação da situação de calamidade pública ou das situações de 
emergência em saúde pública, desde que não exceda a 2 (dois) anos. 
....”   



 

 

                                 Também em análise a legislação mencionada verifica-se 
que o art. 9º, inciso III, dispõe que: 
 
Art. 9º  O pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: 
III – ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei, antes de decorridos 
24 (vinte e quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior, salvo nas 
hipóteses dos incisos I e IX, do art. 2º desta Lei, mediante prévia autorização, 
conforme determina o art. 5º desta Lei.   
     
        Logo, a proposta em análise encontra amparo na 
legislação federal acima mencionada, considerando estarmos vivenciando 
situação de emergência. 
 
      Com relação ao requisito da excepcionalidade, a 
exposição de motivos demonstra a emergência da situação, enquadrando-se 
nas hipóteses de exceção constitucional, além do que o Projeto prevê que a 
contratação tem lapso temporal definido. 
 
              Deste modo, considerando os argumentos acima 
alinhados e com fundamento na Lei Federal 8.745/93 esta Comissão opina 
pela viabilidade do Projeto de Lei em análise, seguindo para a apreciação do 
Plenário. 
  
                       É o parecer. 
 

Sala das Comissões, em 03 de março de 2022. 
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