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Autores:Sérgio Maurílio Holanda Farias

Severina Berto da Silva
Maria das Dores Neta Sousa

Modifica o § ls do Art.1®, e acrescenta o §
2Q do Art. I9, da Lei ns 507/2017 e dá
outras providencias.

Modifica-se:

(...) Arf . Ia § Ia. Entende-se como temporárias e excepcionais as
situações que sejam transitórias,eventuais e emergenciais.

Acrescente-se:

(...) Arf. Ia § 2a. As contratações por excepcional interesse público
deverão atender art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratar
pessoal, mediante processo seletivo simplificado, por tempo
determinado de no máximo doze meses, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público.

J U S T I F I C A T I V A
Como é de conhecimento dos nobres integrantes dessa Casa Legislativa, a

Constituição da República Federativa do Brasil CF estabelece, como regra, que o

ingresso no serviço público se dará mediante aprovação em concurso público, salvo

duas exceções: nomeação para ocupar cargos em comissão (art. 37, II, CF) e a
t

contratação temporária de pessoal para atender a excepcional interesse público (art.
37, IX, CF).

No âmbito jurisprudência!, o Supremo Tribunal Federal (STF), mais alta

instância do poder judiciário brasileiro, o qual acumula competências típicas de

uma Suprema Corte (tribunal de última instância) e de um Tribunal
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Constitucional (que julga questões de constitucionalidade independentemente de

litígios concretos) e têm como função institucional fundamental a de servir como

guardião da Constituição, apreciando casos de contratações temporárias, após

inúmeros julgados, firmou o entendimento de que é legítima a contração temporária

de servidores, desde que preenchidos os requisitos constitucionais.

Deste modo, apresentamos a emenda a Lei nQ 507/2017, para sanar e atender à

exigência legais.

Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Baixio/CE,11 de fevereiro de 2021
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