
 

CÂMARA MUNICIPAL DE OLINDA NOVA DO MARANHÃO - MA 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PROMOTORA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE 

OLINDA NOVA DO MARANHÃO – MA. 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

URGENTE 

 

 

 

VALDENIR PENHA DINIZ, brasileiro, casado, vereador deste 

município, natural de Olinda Nova do Maranhão/MA, nascido aos 05/10/1971, portador da 

cédula de identidade RG nº. 052387072014-0 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº. 

515.759.573-53, residente e domiciliado na Rua Gameleira, s/nº, bairro Santa Clara, Olinda 

Nova/MA. CEP. 65.223-000, telefone para contato (98) 985018182, vem, respeitosamente, 

à honrosa presença de Vossa Excelência, requerer: 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

Em face do Poder Executivo do município de Olinda Nova do 

Maranhão/MA – pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 

01.612.629/0001-55, representado neste ato pelo prefeito ou procurador, nos termos do art. 

75, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, com sede administrativa na Av. Vitorino 

Freire, S/N, centro, CEP 65.223-000, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

1. SÍNTESE E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

Ancorada no princípio constitucional esculpido no inciso IX do art. 

37 da Constituição Federal, a prefeita do município de Olinda Nova do Maranhão, sua 

Excelência a senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, enviou à Câmara Municipal 

projeto de lei pleiteando obter do Poder Legislativo autorização para contratação de 230 

(duzentas e trinta) pessoas por tempo (in)determinado para atender à suposta necessidade 

temporária de excepcional interesse público. 

Justifica o ato da seguinte forma: “diversos são os motivos e 

situações que demandam uma contratação mais ágil de pessoal para suprir demandas 

imediatas e, por essa razão, os entes públicos utilizam frequentemente a contratação 

temporária de pessoal, por ser uma ferramenta de recrutamento menos burocrática e, 

consequentemente, mais célere”. 
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Sustenta, ainda, que “a contratação temporária é necessária quando é 

preciso manter um serviço que, sem a contratação emergencial, seria seriamente 

comprometido”, e “que o município se encontra em fase de estudo para viabilidade de 

concurso público, razão pela qual se faz necessária a contratação temporária, visto que 

são necessários servidores para realizar os serviços essenciais até que haja a possibilidade 

de prover cargos através do certame”, conforme disposto no artigo 1º, do Projeto de Lei nº 

02/2021, veja-se: 

Art.1º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o 

Poder Executivo Municipal, bem como suas fundações e autarquias, poderão 

efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso IX, 

do artigo 37, da Constituição da República e nas condições e prazos previstos 

nesta Lei. 

O citado projeto (PL n.º 02/2021) foi encaminhado à Câmara de 

Vereadores para apreciação. Nos termos do Regimento Interno, o projeto inicia sua 

tramitação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A relatoria da matéria 

ficou sob a responsabilidade do Vereador Romilson Abreu. Em seu relatório, o parecer foi 

contrário à proposta legislativa em comento. Na oportunidade, por entender que o projeto 

não atende às exigências legais, bem como viola regras de caráter constitucional (art. 37, 

CF/88), o colega parlamentar votou pela impossibilidade e/ou viabilidade jurídica na 

continuidade da tramitação do referido projeto, nesses termos, in verbis: 

“(...) Diante do exposto e dos pressupostos de inconstitucionalidade, notadamente 

pela ausência de lei municipal precedente regulamentadora do inciso IX, do 

artigo 37 da Constituição Federal, concomitantemente com a falta de previsão 

legal para recrutamento de pessoal a ser contratado mediante processo seletivo 

simplificado e, ainda, pela notória desobediência aos consagrados princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, essenciais e 

inafastáveis na administração pública, manifesto VOTO pela 

IMPOSSIBILIDADE da continuidade de tramitação, discussão e votação do 

projeto de lei nº 02/2021, ora examinado, na forma que se apresenta (...)”.   

Fundamentou seu voto, basicamente, em dois pontos: a) ausência de 

regulamentação acerca do inciso IX, art. 37, da CF/88 (princípio da legalidade) e; b) 

dispensa do Concurso Público e/ou Processo Seletivo Simplificado, contrariando a lei e o 

entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE/MA. 

Com efeito, em relação ao primeiro ponto, em salvaguarda ao 

princípio da legalidade, a própria União editou a Lei nº 8.745/93 – regulamentando o inciso 

IX, do artigo 37 da Constituição da República – estabelecendo critérios para contratação 

temporária, exigindo, dentre outros requisitos, a necessidade de processo seletivo 

simplificado para recrutamento do pessoal a ser contratado.  
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Na mesma linha de pensamento o Estado do Maranhão, mediante a 

edição da Lei nº 6.915/97, regulamentou a contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no inciso IX, do artigo 

37, da Carta Estadual tal qual a União, mediante processo seletivo simplificado. 

O princípio da legalidade significa que a Administração Pública 

está, em toda sua atividade, inclusive nos concursos públicos, presa aos mandamentos da 

Lei, deles não se podendo afastar sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu 

autor. Qualquer ação da Administração sem o correspondente amparo legal ou que exceda 

ao âmbito delimitado pela lei é injurídica e expõe-se à anulação. Assim, a Administração 

Pública nada pode fazer senão o que a lei determina (GASPARINI, Diógenes. Direito 

Administrativo. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 7). De igual modo manifestou-se o 

STF quando do julgamento da ADI 1188 MC/DF, cuja relatoria coube ao Ministro Marco 

Aurélio: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR. CONCURSO 

PÚBLICO. JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. REQUISITOS. 

IMPOSIÇÃO VIA ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 

“Apenas a lei em sentido formal (ato normativo emanado do Poder Legislativo) 

pode estabelecer requisitos que condicionem ingresso no serviço público. As 

restrições e exigências que emanem de ato administrativo de caráter infralegal 

revestem-se de inconstitucionalidade.” (Jose Celso de Mello Filho em 

“Constituição Federal Anotada”). 

Na mesma linha de raciocínio o Tribunal de Contas do Estado do 

Maranhão, ao emitir Nota Técnica orientando os jurisdicionados sobre CONTRATAÇÃO 

DE PESSOAS POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE 

TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO em razão da pandemia da 

COVID-19, onde assinala que “no âmbito estadual temos a Lei 6.915 de 11 de abril de 

1997, e o município que desejar essa modalidade precisa ter sua lei própria, [...]”. 

O município de Olinda Nova do Maranhão, salvo prova em 

contrário, não editou, até o tempo presente, lei dispondo sobre a regulamentação do inciso 

IX, do artigo 37 da Constituição Federal, visto que a Administração Municipal, nos termos 

do art. 15 de sua Lei Orgânica, obedecerá, no que couber, ao disposto no Capítulo VII do 

Título III da Constituição Federal. Portanto, o município só poderá levar a efeito a 

contratação temporária de pessoal sem concurso público mediante a superveniência de lei 

municipal regulamentadora do dispositivo constitucional em comento, evidentemente, com 

previsão de processo seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação. 
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Quanto ao segundo ponto, “dispensa do Concurso Público e/ou 

Processo Seletivo Simplificado”, vê-se que a intenção da atual gestão é furtar-se da 

aplicação da regra constitucional que exige o concurso público para preenchimento de 

cargos na administração pública. Com efeito, a CF/88, em seu artigo 37, inciso II, 

estabeleceu a regra da obrigatoriedade da aprovação em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, ressalvados os cargos de comissão, declarados em lei de livre nomeação e 

exoneração, como forma de investidura em cargos ou empregos públicos. 

Uma das exceções para a regra da aprovação em concurso público 

para a investidura em cargo ou emprego público são os cargos de comissão. Outra exceção 

são algumas nomeações para os Tribunais. A terceira e última exceção são as contratações 

temporárias para atender excepcional interesse público. Trata-se da exceção prevista no 

inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, qual seja a contratação por prazo determinado 

para atender a “necessidade temporária de excepcional interesse público”, da qual certas 

entidades e órgãos públicos têm-se valido para deixar de realizar procedimento formal de 

contratação de servidores, como no presente caso. 

É preciso verificar, no caso concreto da contratação, aquilo que a 

própria Constituição denomina de necessidade temporária de excepcional interesse público. 

A expressão é de clareza ofuscante, não deixando dúvidas: eventual contratação temporária 

obrigatoriamente deve-se dar apenas em casos excepcionais, em que eventual demora cause 

danos ao interesse público ou, mais especificamente, ao princípio da continuidade do 

serviço público. In casu, a única necessidade temporária que se afigura no presente 

momento, capaz de configurar excepcional interesse público, é a pandemia causada pelo 

COVID-19, contudo, no PL apresentado pela prefeita Conceição Cutrim, há dezenas de 

cargos diversos da área da saúde.  

Ademais, constata-se no PL (art. 9º) existência de pessoas 

contratadas por antecipação, porquanto a proposta lei se aplica aos contratos temporários 

em vigor na data de sua publicação, ainda que celebrados anteriormente a sua vigência, ou 

seja, tudo leva a crer que a prefeita municipal celebrou contratos de prestação de serviços 

com pessoas físicas, quiçá, nos meses de janeiro e fevereiro/2021, pretendendo agora tão 

somente validar a prática desses atos com aquiescência dos vereadores. Vale ressaltar que a 

infringência à legislação supracitada pode acarretar, inclusive, improbidade administrativa 

(art. 11, inciso V, da lei 8.429/92), veja-se:  

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e 

notadamente: 
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V - Frustrar a licitude de concurso público; 

A contratação feita exclusivamente pelo Chefe do Poder Executivo 

não vereda o caminho das boas práticas da administração pública no exercício de atos 

discricionários, vez que a prefeita deve atuar de forma racional, sensata e coerente. Assim 

sendo, a contratação feita exclusivamente pelo Chefe do Poder Executivo, sem sombra de 

dúvida, sepulta a legalidade, adota a pessoalidade como critério de escolha de pessoal 

mediante “processo seletivo cara crachá”, condena a moralidade, censura a publicidade dos 

atos públicos e coloca em risco a eficiência do serviço público. 

Ademais, há outro aspecto que deve ser levado em consideração 

nesse contexto de “contratação temporária”, qual seja, o aspecto orçamentário-financeiro. 

Na condição de Presidente da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, votei de 

forma contrária ao parecer dos eminentes integrantes da Comissão, em voto separado, tendo 

em vista a comprovada falta dotação orçamentária suficiente nas secretarias para fazer face 

a cobertura da despesa resultante da contratação de pessoal por tempo determinado (voto 

anexo). 

Dessa forma, mostra-se extremamente relevante a atuação do 

Ministério Público, que, exercendo o múnus público de Fiscal da Lei, possa intervir para 

evitar que o município arque com despesas completamente incompatíveis com sua receita, 

e contrate 230 (duzentas e trinta) pessoas/servidores sem comprovada necessidade, e por 

mera indicação política da Prefeita, ignorando qualquer possibilidade de realização de 

Concurso ou Seletivo, isso tudo em um momento em que, a maior parte dos órgãos 

municipais encontram-se fechados em razão da pandemia do Covid-19. 

Em face do todo exposto, observando as prerrogativas que me 

confere a lei, na qualidade de representante do povo olindense, em defesa da moralidade e 

da probidade administrativa, pugno pela intervenção Desta Promotoria de Justiça para 

providencias.  

2. DO PEDIDO 

Diante do exposto, considerando que os fatos acima narrados 

caracterizam ofensa às normas de Direito Constitucional, em especial os Princípios da 

Legalidade, Impessoalidade e Moralidade, requer que o Ministério Público tome as devidas 

providências Administrativas e Judiciais cabíveis; instaurando Inquérito Civil para apurar 

possível contratação irregular de pessoal antes mesmo do Projeto de Lei n.º 02/2021, bem 

como averigue suposta prática de improbidade administrativa (art. 11, inciso V, da Lei n.º 
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8.429/92). Configurado o ato de improbidade, que seja ajuizada Ação Civil Pública com as 

penalidades a ela inerentes.  

Termos em que peço 

deferimento. 

Olinda Nova do Maranhão - MA, 13 de maio de 2021. 

Atenciosamente, 

 

VALDENIR PENHA DINIZ 

Vereador 

 

 


