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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
50/2019

Matéria: PLC 002/2019
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR. INICIATIVA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. ALTERA O REGIME 
JURlDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS A FIM 
DE POSSIBILITAR A REDUÇÃO DA JORNADA 
DE TRABALHO COM CONSEQUENTE 
REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. EXIGÊNCIA 
DE REQUERIMENTO DO SERVIDOR E DA 
CONCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VÍCIOS 
FORMAIS E MATERIAIS INEXISTENTES. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à 
Procuradoria Legislativa desta Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus 
aspectos constitucionais e legais, acerca do projeto de lei complementar n.° 002, de 28 de 
fevereiro de 2019, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que Inclui arts. 128-A a 128-E 
à Lei Complementam.0 07/90.

Os motivos foram devidamente apresentados.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei complementar dispõe que o servidor público 
municipal estável, ocupante de cargo de provimento efetivo, com jornada de 35 ou 40 
horas semanais, poderá requerer, a critério da Administração, a redução da jornada de 
trabalho para 17,5 ou para 20 horas semanais, com remuneração proporcional calculada 
sobre a totalidade da remuneração. Refere que a redução da jornada de trabalho será por 
prazo indeterminado e que não poderá ser concedida novamente antes do transcurso de 
dois anos. Aduz que o beneficio poderá ser interrompido a qualquer tempo a pedido do 
servidor ou no interesse da Administração. Esclarece que o vale-alimentação não poderá 
sofrer desconto. Veda a concessão de horas extras durante o gozo do benefício. 
Discrimina, por fim, os critérios de escolha na hipótese de requerimento de mais de um 
servidor ocupante do mesmo cargo. J\

Segundo a exposição de motivos:

O projeto de lei apresentado tem o intuito de permitir que os servidores público 
municipais ocupantes de cargo de provimento efetivo, que já estiverem estáveis, 
com jornada de 35 (trinta e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais, possam 
requerer, a conveniência da Administração Municipal, e por tempo indeterminado, 
a redução da jornada de trabalho para 17,5 (dezessete virgula cinco) ou 20 (vinte)
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horas semanais, respectivamente, com remuneração proporcional calculada sobre 
a totalidade da remuneração. A medida apresentada acarretará na diminuição da 
despesa com pessoal, e será concedida principalmente aos requerentes que 
estiverem lotados em setores onde a demanda de trabalho é pequena em relação 
à carga horária do cargo em que estes estão investidos.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local1. A iniciativa legislativa, da mesma forma, está correta, já que partiu 
do Prefeito Municipal2.

O instrumento utilizado, da mesma forma, está certo, uma vez 
envolver matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3,

No mais.

Ao mesmo tempo em que se sabe que o servidor público não 
possui direito adquirido ao regime jurídico previamente estabelecido, podendo, assim, 
existir alterações nos estatutos funcionais4, é preciso não de descurar dos direitos 
constitucionais, dentre os quais, o da irredutibilidade do vencimento.

Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
menciona que:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios

1 (CRFB): Art. 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse locai;
2 (LOM): Art. 29. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:
I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou 
aumento de sua remuneração;
II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração pública;
IV - matéria orçamentaria e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções. 
s (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
ill - Código de Loteamento;
IV-Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ 10 - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2o * As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
4 O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional 
pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual 
modificação introduzida por ato legislativo superveniente presen/e o montante global da remuneração, não acarretando 
decesso de caráter pecuniário. Precedentes. ÍRE 593.304 AqR. rei. min. Eros Grau, 2a T, j. 29-9-2009, DJE 200 de 23-10- 
2009.]
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de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998)

[...]
XV - o subsidio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos 
são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 
39, § 4o, 150, II, 153, III, e 153, § 2o, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
n° 19, de 1998)

Por sua vez, as ressalvas à irredutibilidade dos vencimentos
trazidas peia norma constitucional são:

Art. 37. [...]
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e 
os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra 
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio 
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador 
no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no 
âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 
Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n041. 19.12.2003)
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos 
ulteriores: (Redação dada pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998)
Art. 39. [...]
§ 4o O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e 
os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por 
subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n° 19. de 1998)
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou 
função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 
rendimentos, títulos ou direitos;
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
III - renda e proventos de qualquer natureza;
§ 2o O imposto previsto no inciso III:
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da 
progressividade, na forma da lei;

Diante disso, percebe-se que as únicas exceções constitucionais 
ao direito à irredutibilidade dos vencimentos são: a) a submissão ao teto constitucional e
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b) a incidência do imposto de renda; qualquer imposição outra, portanto, deve ser tida 
como inconstitucional.

Mas não é só.

A alteração estatutária deve sempre observar o interesse público 
primário, isto é, aquele afeto à coletividade, sob pena de violação ao princípio 
constitucional da supremacia do interesse público.

É preciso reconhecer, contudo, que o projeto de lei complementar 
parece observar tanto o direito à irredutibilidade dos vencimentos, quanto o interesse 
público, já que: a) condiciona a redução da jornada de trabalho e, por consequência, do 
próprio vencimento à prévia solicitação do servidor público, não se revestindo, portanto, de 
ato impositivo e b) vincula o instituto à aquiescência da Administração, permitindo, 
inclusive, sua imediata interrupção.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do 
PLC 002/2019, lembrando, apenas, que deverão ser facultadas emendas populares, 
num prazo de 15 dias, e que sua aprovação plenária requer a maioria absoluta de 
votos.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 13 de março de 2019.

LUÍS FERNANDO BQUMSCHEID 
Procurador do Pode\ Uegislativo 

Matrícola 50020 
OAB/RS 93.542
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