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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
92/2019

Matéria: PL 36/2019
Ementa: ADMINISTRATIVO. ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA DO 
PREFEITO MUNICIPAL. FIXA AS VAGAS PARA 
AS PROMOÇÕES DE CLASSE DO MAGISTÉRIO 
MUNICIPAL PARA O ANO DE 2018. MÉRITO 
ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE 
SOBREVIR AOS AUTOS AS AVALIAÇÕES 
REALIZADAS NO ANO DE 2018. CRIAÇÃO DE 
DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO. 
NECESSIDADE DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO- 
FINANCEIRO TRIENAL (2019-2021) E DE 
DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DOS 
RECURSOS PARA O SEU CUSTEIO. 
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante a 
esta Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n° 36, de 17 de abril de 2019, de autoria 
do Chefe do Poder Executivo, que Fixa o número de vagas nas classes de Promoções dos 
integrantes de carreira do Quadro do Magistério Público Municipal para o ano de 2018.

Os motivos foram apresentados.

Acostou-se o Memorando n° 036/2018.

É o relato. Passo a fundamentar.

O projeto de lei fixa, dentro do Quadro de Cargos do Magistério 
Público Municipal, 16 (dezesseis) vagas para a Classe B, 12 (doze) vagas para a Classe 
C, 10 (dez) vagas para a Classe D e 10 (dez) vagas para a Classe E, referentes à linha 
horizontal de promoções para o ano de 2018. Dispõe que o enquadramento promocional 
será feito de acordo com a Lei Municipal n° 3.920/89 e suas alterações, regulamentada 
pelo Decreto Executivo n0 32/00, dentro dos critérios de merecimento e antiguidade. Aduz, 
por fim, que as promoções serão concedidas a contar de 1o de maio de 2019.

Segundo a exposição de motivos:

A Lei Municipal n.® 3.920/89, que criou o Plano de Carreira do Magistério Público 
Municipal, prevê em seu art. 5o, a linha horizontal de promoções em cinco classes 
designadas pelas letras “A, B, C, D e E”. No seu art. 6o. a referida Lei estabelece 
que cada classe contará com um número determinado de vagas, fixadas 
anualmente em Lei. Para efetivação das promoções, faz-se necessária a criação 
de vagas, para o período de avaliação do ano de 2018, cabendo ao Executivo 
Municipal tal iniciativa. Anexamos Declaração recebida do Departamento de 
Contabilidade, contendo Demonstrativo da existência de previsão orçamentária 
para cobertura dos gastos alusivos as 48 vagas fixadas.

Preliminarmente.
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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, já que não 
envolve matéria que deve ser veiculada mediante projeto de lei complementar3.

No mais.

A Lei Federal n° 11.738, de 16 de julho de 2008, que Regulamenta 
a alínea “e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica, dispõe que:

Art. 6a A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar 
ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de 
dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional 
nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme 
disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

Por seu turno, a Lei Municipal n° 3.920, de 25 de outubro de 1989, 
que Estabelece o Plano de Carreira do Magistério Municipal, ao tratar das classes, forma 
de promoção em linha horizontal, designadas pelas letras A, B, C, D, E, discorre que:

Art. 5o O Plano de Carreira do Magistério Público do Município constitui-se de 6 
(seis) padrões, providos de acordo com a habilitação específica do professor ou 
do especialista de educação, estruturados em 5 (cinco) classes dispostas 
gradualmente, com acesso sucessivo de classe a classe.
Parágrafo único. Os padrões constituem a linha vertical de promoções e as 
classes, designadas pelas letras A, B, C, D, E, constituem a linha horizontal de 
promoção.
Art. 6° Cada classe conterá um número determinado de cargos, fixados 
anualmente em Lei.

(CRFB): Art, 30. Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 (LOM): Art. 29. Sâo 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 orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
3 (LOM): Art. 28 - Serão objeto de lei complementar:
I - Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - 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.
§ 1o - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores. 
§ Z® - As emendas de inidativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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Parágrafo único. Os cargos de que trata este artigo serão distribuídos pelas 
classes em proporção decrescente, da inicial a final, conforme as 
necessidades e o interesse do ensino.

Constatam-se, assim, ao menos três regras para a fixação do 
número de vagas para promoções nas classes, a saber: (i) a proporcionalidade das vagas 
em cada classe dar-se-á de forma decrescente; (ii) a distribuição iniciará da inicial para a 
final e (iii) a criação das vagas observará as necessidades e o interesse do ensino.

Sem embargo do cumprimento das normas orçamentário- 
financeiras, certo o é que a matéria (fixação do número de vagas para as promoções de 
classes) se reveste de alto grau de discricionariedade da Administração Pública. 
Inobstante isso, prudente que no projeto de lei contenha as avaliações referentes ao ano 
de 2018, as quais justificam a criação das 48 vagas, prestigiando, assim, o controle deste 
Poder Legislativo.

Ainda sobre as normas orçamentário-financeiras, curial se observar 
os arts. 15, 16 e 17 da LC n° 101/20 004 e o art. 113 do Ato das Disposições

* (LC 101/2000): Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao património público a geração de 
despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17.
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será 
acompanhado de:
I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqtientes;
II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária 
anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1* Para os fins desta Lei Complementar, considera-se:
I • adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por 
crédito genérico, de forma que somadas Iodas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no 
programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;
II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. a despesa que se conforme com as diretrizes, 
objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições.
§ 29 A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e metodologia de cálculo utilizadas.
§ Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes 
orçamentárias.
§ 4“ As normas do caput constituem condição prévia para:
I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras;
li - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o $ 3°do art. 162 da Constituição.
Subseção I
Da Despesa Obrigatória de Caráter Continuado
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de tei, medida provisória ou ato 
administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um periodo superior a dois exercícios. 
§ 1® Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no 
inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio.
§ 2® Para efeito do atendimento do § 1®, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada 
não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1® do art. 4s, devendo seus efeitos financeiros, 
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa.
§ 3* Para efeito do § 2®, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da elevação de aliquotas, ampliação da 
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 4® A comprovação referida no § 2®, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizadas, 
sem prejuizo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes 
orçamentárias.
§ 5® A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no § 2®, as quais 
integrarão o instrumento que a criar ou aumentar.
§ 6® O disposto no § 1® não se aplica ás despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reajustamento de remuneração de 
pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
§ 7® Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado.
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Constitucionais Transitórias (ADCT)5, sob pena de as despesas serem consideradas não 
autorizadas, irregulares e lesivas ao património público.

É a fundamentação.
Passo a opinar.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, opino pela viabilidade 
técnico-jurídica do PL n° 36/2019, alertando para a necessidade de que seja apresentado o 
impacto orçamentário-financeiro trienal, de modo a refletir a despesa no período 2019- 
2021 e, também, para a necessidade de que haja a efetiva demonstração da origem dos 
recursos para o seu custeio, sem prejuízo, ainda, da juntada aos autos das avaliações do 
ano de 2018 que justificam a criação das 48 vagas.

É a conclusão. 
Salvo melhor juízo.

CARAZINHO (RS), 29 de abril de 2019.

\ à/i

Luís Fernango Bourscheid
Procurador dmPoder Legislativo 

Matrícffla 50020 
OAB/F® 93,542

s (ADCT): Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá set 
acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. (Incluído oela Emenda Constitucional n0 95. de 2016)

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAZINHO/RS 
E-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.gov.br
http://www.camaracrz.rs.gov.br

