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RESOLUÇÃO RC Nº 002/05 
 
 

Ementa: contratação por prazo determinado de professores municipais para 
ministrarem aulas em povoado de difícil acesso. Inteligência dos artigos 37, 
IX/CF e 92, X/CE. Imprescindibilidade de lei local específica, 
acompanhada da justificativa da necessidade temporária de excepcional 
interesse público. Possibilidade. Necessidade de que sejam observadas as 
cautelas legais (arts. 169/CF, 16 e 22/LRF) e de que seja estabelecido prazo 
razoável para realização de concurso público.  

 
 

   Cuidam os presentes autos  de nº 04302/05 de consulta formulada 
pelo prefeito de Nova Roma acerca da possibilidade de contratação por prazo 
determinado de professores, para ministrarem aulas em povoados distantes, em média, 
70 quilômetros da sede do município e situados em região montanhosa, de difícil 
acesso.  
 

A consulta seguiu à Superintendência Jurídica, que opinou 
favoravelmente, desde que atendidos certos requisitos constitucionais e legais, além de 
uma série de providências de caráter administrativo arroladas nas alíneas “a” “b” e “c” 
de seu parecer.  

 
É o relatório, mesmo que sucinto. 
 
Não obstante a ausência de parecer técnico–jurídico, por parte do 

consulente, e embora se tratar de caso concreto (cf. RN 02/01), a consulta poderá ser 
respondida em tese com as cautelas de praxe; 

 
Este TCM já se manifestou por reiteradas vezes sobre a matéria, 

chegando a consolidar seu entendimento em cartilha distribuída aos novos prefeitos 
(gestão 2001-2004) em razão de diversos seminários ocorridos em todo o Estado de 
Goiás. 

 
Diante do exposto,  
 
RESOLVE 
 

O  Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 
integrantes de seu Colegiado, à vista da urgência que o caso requer, adotar o parecer da 
Superintendência Jurídica, que passa a integrar esta Resolução, com os requisitos 
enunciados nas alíneas “a” “b” e “c”, de fls. 08, observando que, quanto às cautelas 
constitucionais e legais, sejam acrescentados os artigos 169 e 22, Parágrafo Único, da 
CF e LRF, respectivamente, além de alertar sobre a necessidade de lei local específica, 
de modo a dar respaldo às contratações, especificando a  contingência fática que 
evidenciou a situação de emergência e excepcionalidade.  
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Somada a essas observações verifica-se a necessidade de 
estabelecer – concomitante com as contratações – prazo razoável para  realização de 
concurso público, sob pena de transformar as avenças por tempo determinado (exceção) 
em regra. 

 
 À Superintendência de Secretaria para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 

16 de Março de 2005. 

 

, Presidente. 

 

, Relatora.  

 

, Conselheiro.  

 

, Conselheiro.  

 

, Conselheiro. 

 

, Conselheiro.  

 

, Conselheiro.  

 

Fui presente     , Procurador Geral de Contas 

 


