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Consulta nº 015/2014 

 

1. Relatório 

Trata-se de consulta proferida pelo Secretário Municipal de Saúde de Conceição da Aparecida, 

acerca da possibilidade de prorrogação dos contratos de enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, selecionados no processo seletivo nº 01/2009. 

 

2. Análise e Fundamentação  

Preliminarmente, devemos ressaltar que a contratação dos profissionais enfermeiros, técnicos 

de enfermagem e agentes comunitários de saúde, se deu através do Processo Seletivo nº 01/2009. As 

inscrições foram realizadas entre 11/05/2009 e 19/05/2009, sendo concedida publicidade ao edital 

convocatório, como determina a legislação. 

Nas especificações contidas no edital para as vagas ofertadas, existe a seguinte disposição: 

“1.3: Regime Jurídico: A relação jurídica entre os candidatos aprovados no processo seletivo e 

convocados pelo Município de Conceição da Aparecida será regida pelo Direito Administrativo, através 

de contrato temporário de prestação de serviços, tudo em conformidade com a Lei municipal nº 934/97. 

O prazo inicial de vigência dos contratos é de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogados, pelo mesmo 

período e/ou enquanto durar o programa do Governo Federal.” 

Observa-se da disposição editalícia, que é permitida a prorrogação dos contratos nas seguintes 

hipóteses: até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogados, pelo mesmo período e/ou enquanto durar o 

programa do Governo Federal. 

Entretanto, devemos observar que a contratação refere-se a Contratação Temporária de 

Excepcional Interesse Público, trazida na Constituição Federal de 1988, art. 37, IX: 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público; 

Desta feita, a Constituição estabeleceu a lei como forma disciplinadora das referidas 

contratações.  

As regras estabelecidas no edital encontram-se fundamentadas na Lei Municipal nº 934/97, que 

dispõe “sobre a contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 

público no município de Conceição da Aparecida...” 
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Em 31 de maio de 2005, a Lei 1097/2005 trouxe alterações na Lei Municipal 934/97, 

determinando como condição de excepcional interesse público:  

“Art. 2º Considerar-se-à como necessidade temporária de excepcional interesse público as 

contratações que visem a: 

 X - execução de atividades inerentes ao PSF – Programa Saúde da Família, enquanto perdurar o 

programa por parte do governo federal, quando o município não dispuser de servidor do seu quadro de 

carreira para o exercício destas funções. 

Art 2º  - Parágrafo Único: os prazos estabelecidos neste artigo não se aplicam às contratações 

previstas nos incisos VIII e X do art. 2º desta Lei, cujos períodos de vigências serão de 12 (doze) meses, 

podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, enquanto perdurarem as vigências dos 

convênios firmados e enquanto estiver vigorando o Programa Saúde da Família por parte do Governo 

Federal.” 

Da premissa, os cargos pretensos de prorrogação encaixam-se nas hipóteses de contratos 

temporários de excepcional interesse público, atendendo a Constituição/88 e seguindo a máxima da 

legislação municipal. 

O permissivo de prorrogação foi trazido no edital convocatório e corroborado pela lei municipal, 

com a disposição “enquanto durar o programa”/“enquanto estiver vigorando o Programa Saúde da 

Família por parte do Governo Federal.” 

Através da leitura da Portaria GM nº 2488/2011, conclui-se que o Programa Saúde da Família – 

agora tratado como Estratégia Saúde da Família está plenamente em vigor. 

Nada obstante, procuramos verificar as disposições contidas no instrumento contratual firmado 

com os profissionais selecionados no Processo Seletivo nº 01/2009.  

Na cláusula quarta, intitulada – Do prazo Contratual, observa-se a seguinte disposição: 

“O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, com início em 01 de setembro de 2009 e 

término em 01 de setembro de 2010, podendo ser prorrogável de acordo com as Leis Municipal 

nº1.097/2005 e Lei 1.138/2007, através de termos aditivos próprios.” 

Insta-nos então, verificar a permissibilidade nas legislações supramencionadas. 

A Lei municipal nº 1.097/2005 tratada acima, nos dá a determinação que enquanto estiver 

vigorando o Programa Saúde da Família por parte do Governo Federal, os contratos dos profissionais 

contratados através do Processo Seletivo 01/2009, poderão ser prorrogados por iguais e sucessivos 

períodos – de 12 (doze) meses. 
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Em tempo, a Lei Municipal 1138/2007, que dispôs sobre a criação de funções públicas 

temporárias, frisou que as referidas funções serão extintas automaticamente quando do término do 

Programa Saúde da Família. 

3. Conclusão 

Por todo o exposto, verifica-se que existe legislação municipal versando sobre as contratações 

temporárias de excepcional interesse público, atendendo a determinação constitucional contida no art. 

37, IX. 

No que tange a possibilidade de prorrogação dos contratos firmados, verificamos nas próprias 

legislações publicadas pelo município de Conceição da Aparecida, a existência de dispositivos que 

garantem a permissibilidade das respectivas prorrogações, enquanto existir o Programa Saúde da 

Família – agora chamado Estratégia Saúde da Família. 

É o parecer. 

Belo Horizonte, 13 de outubro de 2014. 
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