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INFORMATIVO Nº 016/2008

ORIENTAÇÕES  ACERCA  DA  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA  POR  TEMPO  DETERMINADO, 
PREVISTA NO DECRETO 32.310/2008.

1 – Das Disposições Legais

O  presente  informativo  origina-se  das  determinações  constantes  do  Decreto  nº 

32.310/2008,  de  12.09.2008,  que  trata  acerca  dos  procedimentos  para  a  contratação 

temporária  de  pessoal  em atendimento  à  situação  de  excepcional  interesse  público  no 

âmbito  do  Poder  Executivo  Estadual,  como também se  ampara  nas  disposições da  Lei 

10.954/1993 e alterações, que disciplina, no âmbito da Administração Pública estadual, a 

contratação de Pessoal temporário.

2 – Das causas ensejadoras da contratação temporária

Conforme  o  artigo  2º  da  Lei  10.954/93,  a  contratação  de  pessoal  por  prazo 

determinado dar-se-á, exclusivamente, em casos de:

• combate a surtos epidêmicos;

• atendimento a situações de calamidade pública;

• realização de serviço considerado essencial, cuja inexecução, quando ameaçado de 

paralisação, possa comprometer a saúde ou a segurança de pessoas ou bens;

• substituição de professores ou admissão de professor visitante, inclusive estrangeiro;

• execução de serviço nas áreas de pesquisa científica e tecnológica por profissional de 

notória especialização, inclusive estrangeiro;

• execução de serviço afetos a unidade de ensino ou de saúde recém instaladas;

• prestação de serviço braçal de plantio, colheita e distribuição, em áreas de pesquisas 

agropecuárias  e  execução  de  obras  ou  serviços  de  construção,  conservação  ou 

reparos; 
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• atendimento a outros serviços de urgência, cuja inexecução possa comprometer as 

atividades dos órgãos e entidades de administração direta e indireta do Estado e a 

regular prestação de serviços ao público.

3 – Do Procedimento Inicial para a contratação

Presente  algum  dos  requisitos  permissivos,  anteriormente  elencados,  para  a 

contratação temporária de pessoal, esta só poderá ocorrer após a celebração de  seleção 
pública simplificada, durante a qual haverá 03 fases:

1. Pedido de autorização da contratação feito pelo órgão interessado  ao Secretário 

de Administração, contendo:

a) o quantitativo de profissionais a serem contratados, com a indicação de suas 

funções, atribuições, remuneração mensal sugerida, jornada de trabalho, nível 

de escolaridade e demais requisitos para a contratação; 

b) a justificativa e a fundamentação legal para a contratação solicitada;

c) a  declaração  do  ordenador  de  despesa  de  que  o  aumento  de  custo  com 

pessoal  (se houver)  está  adequado orçamentária  e  financeiramente com a 

LOA e compatível com o PPA e a LDO;

d) Forma como ocorrerá e etapas da execução da seleção pública simplificada.

• OBS: DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL!  

Consta, ainda, do Decreto em tela a exigência de apresentação da cópia do convênio 

firmado, do comprovante de repasses financeiros efetivados, assim como do saldo da conta 

bancária  específica,  caso  a  contratação  seja  proveniente  de  convênio  de  cooperação 

financeira ou técnica e financeira.

Vale ressaltar  que  determinada exigência não é válida,  haja vista ser vedada a 

contratação de pessoal com recursos advindos de transferências voluntárias por meio de 

convênios, de acordo com o inciso X, artigo 167 da Constituição Federal de 1988, in verbis:

“Art. 167. São vedados:

X  -  a  transferência  voluntária  de  recursos e  a  concessão  de  empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal  e Estaduais e suas 
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instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e 

pensionista,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios.(Incluído  pela 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” (grifo nosso)

Assim,  de  acordo  com a  regra  Constitucional  citada,  é  vedado  o  pagamento  de 

pessoal com recursos oriundos de transferência voluntária ou concessão de empréstimos, 

inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições 

financeiras, não podendo ser levada em consideração a exigência presente no Decreto em 

questão.

2. O  Secretário  de  Administração  enviará  o  supracitado  pedido  de  autorização  à 

Gerência de Apoio Técnico e Jurídico ao Gabinete – GEJUG, para emissão de 
parecer acerca da viabilidade e conveniência da contratação,  e,  no prazo de 05 

(cinco)  dias  úteis,  encaminhará  o  processo  ao  Conselho  Superior  de  Política  de 

Pessoal – CSPP;

3. Após análise do processo, O CSPP, deliberará pela aprovação ou indeferimento 

do pedido de contratação temporária de pessoal.

4 – Próximos Passos

Realizado  o  procedimento  inicial  descrito  anteriormente,  a  Secretaria  de 

Administração (SAD) elaborará minuta do decreto autorizativo da contratação temporária 

de pessoal para atendimento à situação de excepcional interesse público e encaminhará à 

Procuradoria Geral do Estado (PGE).

O citado decreto autorizativo será publicado com antecedência de 15 (quinze) dias da 

ocorrência da seleção pública simplificada, através de portaria conjunta da SAD e do órgão 

ou entidade interessada.

Será formada comissão por 03 (três) membros para coordenar a seleção pública que 

será  composta,  respectivamente,  por  01  (um)  representante  do  Instituto  de  Recursos 

Humanos de Pernambuco – IRH-PE, que a presidirá, 01 (um) representante da SAD e 1 

(um) representante do órgão ou entidade interessada.
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O resultado da seleção deverá ser homologado e, em seguida, a contratação ocorrerá 

respeitando o  número de vagas autorizadas, a  ordem de classificação,  a  disponibilidade 

orçamentária e financeira, assim como os limites fixados para despesa com pessoal na LRF.

É  importante  que,  antes  de  ser  efetivada  a  contratação,  o  órgão  ou  entidade 

interessada  remeta o contrato de pessoal temporário, assinado pelo titular do órgão ou 

entidade interessada, à SAD para validação.

5 – Da Análise pelo Tribunal de Contas do Estado

O decreto em tela  faz referência  ao artigo 42 e seu §1º  da Lei  12.600/2004 (Lei 

orgânica  do  TCE/PE),  que  dispõe  acerca  dos  atos  de  admissão  de  pessoal na 

Administração direta  e  indireta  que estão  sujeitos  à  registro obrigatório  no  Tribunal  de 

Contas  para  exame  de  sua  legalidade,  excetuadas  as  nomeações  para  cargos  de 

provimento em comissão. E os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, 

encaminharão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da contratação temporária a 

documentação necessária para apreciação da legalidade.

6 – Da vigência e rescisão do contrato temporário

A vigência  do  contrato  por  prazo  determinado começará  a  fluir  da  publicação de 

resumo de seus termos no Diário  Oficial  do  Estado e  sua rescisão ocorrerá  nos casos 

seguintes:

a) desaparecimento das razões que lhe deram origem;

b) falta funcional do contratado;

c) ausência de idoneidade moral, assiduidade, disciplina, eficiência e/ou aptidão para o 

exercício  da  função  pelo  contratado,  sendo  respeitados  na  hipótese  a  garantia  do 

contraditório e da ampla defesa.
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7 - Demais Informações:

Demais orientações que se façam necessárias poderão ser obtidas junto à Chefia de 

Orientação  -  CORI/GOPC,  da  Secretaria  Especial  da  Controladoria  Geral  do  Estado 

(SECGE), das 8h às 14h, através dos telefones 3183-6814 e 3183-6842.

Recife, 28 de Novembro de 2008.

Gerente de Orientação e Prestação de Contas
Luciano Martins Bastos

Chefe de Orientação
Gracilaine do Socorro Mesquita

Equipe Técnica
Ricardo Nascimento
Lucélio Lima Novaes

Ana Letícia de L. Tenório
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