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Porto Alegre, 15 de agosto de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM nº 33.087/2019 

 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho, através da Sra. Viviane Muller 
Menezes, solicita ao IGAM orientação quanto à viabilidade do Projeto de Lei nº 36, de 2019, 
que tem como ementa: "Fixa o número de vagas nas classes de Promoções dos integrantes 
de carreira do Quadro do Magistério Público Municipal para o ano de 2018." 
 
 
 
 
II.  Quanto à iniciativa legislativa, tem-se que compete ao Prefeito Municipal 
legislar acerca da matéria, eis que atinente ao plano de carreira dos professores públicos 
municipais, conforme o art. 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal, aplicável por simetria 
aos Municípios. 
 
 
 
 

III.   O objetivo pretendido pelo Poder Executivo, com o presente projeto de lei, é 
estabelecer número máximo de posições para concessão de promoção em cada classe do 
magistério municipal, observado o disposto à Lei nº 3.920, de 1º de outubro de 1989: 
 

Art. 6º Cada classe conterá um número determinado de cargos, 
fixados anualmente em Lei. 
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. 

   

  O termo “vagas”, presente no Projeto, ou “cargos”, conforme a lei local, não 
seria o termo apropriado a ser utilizado, e sim o vocábulo “posições” para estabelecer o 
limite de concessões a serem efetuadas pelo Poder Executivo, a título de promoção ao 
magistério municipal. 
 
 
 
 

IV.   Esclarece-se oportunamente, que este mecanismo articulado pelo Poder 



 
 

2 

 Rua dos Andradas, 1560, 18º andar – Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: igam@igam.com.br   -   Site: www.igam.com.br   

Facebook: IGAM.institutogamma 
 

Executivo de Carazinho encontra abrigo no exercício de seu poder discricionário, como 
mecanismo de controle de despesas. Assim, não há que se discutir a aquisição do direito por 
parte do servidor, que é imediata ao implemento dos requisitos de lei; no entanto, a efetiva 
percepção fica condicionada ao número de posições nas respectivas classes, estabelecidas 
pela Administração Pública.  
 

  Portanto, juridicamente, a previsão pretendida é possível, pois está na alçada 
da autonomia local, atribuída a cada Município, estruturar as carreiras de seus servidores 
públicos, as formas de promoção e os respectivos tempos de retribuição pecuniária.  
 
 
 
 

V.   Noutro giro, o art. 169, § 1º, da Constituição Federal, prevê como condição de 
validade a obrigatoriedade de previsão específica no texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, bem como dotação orçamentária suficiente, para que se possa realizar a 
majoração do padrão de vencimento, da instituição de gratificações, bem como a criação de 
cargo.  
 

  A Comissão de Orçamento e Finanças deve verificar com o Poder Executivo a 
apresentação de impacto orçamentário e financeiro, em atendimento ao que determina o 
art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em razão de se tratar de despesa de caráter 
continuado. 
 
 
 
 

VI.   Quanto às emendas apresentadas junto à consulta, tem-se que se pretende 
(1) alterar a redação do art. 1º da propositura, para fins de fazer constar um número maior 
de vagas para cada uma das classes, o que importaria na elevação do número de promoções 
de classes; e (2) incluir um parágrafo único ao art. 2º da propositura, de modo a estabelecer 
um padrão mínimo para o número de vagas para a linha horizontal de promoções de classe. 
 

  Salvo melhor juízo, ambas as propostas interferem substancialmente no 
conteúdo da propositura de origem, de modo a aumentar as despesas inicialmente 
projetadas. 
 

  Nesta esteira, é preciso verificar se a emenda proposta estará adstrita ao 
permissivo constitucional e jurisprudencial. José Afonso da Silva conceitua emendas da 
seguinte forma: 
 

Emendas são proposições apresentadas como acessórias de outras. 
São, em verdade, propostas de modificação de um projeto de lei, de 
decreto legislativo ou de resolução que se encontre tramitando pela 
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Câmara. 
(...) 
Restrições à capacidade de emenda dos Vereadores – A capacidade 
de apresentar propostas de emendas a projetos de leis pelos 
Vereadores é bastante restringida. Basta dizer que não serão 
admitidas emendas que aumentem a despesa prevista nos projetos 
de inciativa exclusiva do Prefeito ou da Mesa, salvo nos projetos 
desta sobre criação, alteração, extinção de cargos e serviços da 
Câmara e fixação dos respectivos vencimentos, (...), se bem que se 
admitam emendas ao projeto de lei do orçamento anual desde que 
sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei das diretrizes 
orçamentárias, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 
os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam 
sobre dotações para pessoal e seus encargos, serviço da dívida, ou 
sejam relacionadas com a correção de erros ou omissões ou com os 
dispositivos do texto do projeto de lei. (Grifou-se). 

 

           Nesta esteira, a emenda, enquanto proposição acessória, deve seguir os 
mesmos critérios da proposição principal, inclusive no que for pertinente à iniciativa 
legislativa. Assim, o Vereador somente pode apresentar emenda se para aperfeiçoar o 
processo, sem ingressar na seara de atribuição reservada ao Prefeito. 
 

  Contudo, a análise a ser realizada deve ser dentro do contexto de cada 
proposição, consoante a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do 
Supremo Tribunal Federal: 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO DE LEI 
MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL. REDUÇÃO DO 
PERCENTUAL LIMITADOR PARA ABERTURA DE CRÉDITOS 
SUPLEMENTARES PELO PODER EXECUTIVO. DISPOSITIVO 
IMPUGNADO DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO (EMENDA 
PARLAMENTAR). INOCORRÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. 
Sendo plenamente possível aferir que a inconstitucionalidade é 
arguida face à redação vigente do inciso I do art. 7º da Lei Municipal 
n.º 3.537/2015, a qual decorre da emenda parlamentar aprovada, 
não é caso de extinguir o processo, sem resolução de mérito, pelo 
fato de o proponente ter feito menção à inconstitucionalidade da 
emenda, e não do dispositivo da lei. 2. Não há falar em 
inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa e ofensa ao 
princípio da separação e independência dos Poderes, de norma de 
iniciativa do Poder Legislativo (emenda legislativa) que, alterando o 
texto original de projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo, 
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referente à Lei Orçamentária Anual, reduz o percentual limitador 
para abertura de créditos suplementares pelo Poder Executivo, 
mediante decreto, de 20% para 6% da sua despesa total fixada. O 
Egrégio Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de 
que não é absoluta a vedação de que o Poder Legislativo proponha 
emendas aos projetos de iniciativa do Executivo, admitindo-se, 
pois, emendas parlamentares que guardem pertinência temática 
com o projeto de lei e não importem aumento de despesa (ADI 
1333, Relatora Min. CARMEN LUCIA, Tribunal Pleno, julgado em 
24.05.2000; ADI 2583, Relatora Min. CARMEN LUCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 01.08.2011). Ademais, no caso, o teor da emenda 
parlamentar está em plena conformidade com as disposições do art. 
166, §3º, da Constituição Federal, e do art. 152, § 3º, da Constituição 
Estadual, de modo que não padece de inconstitucionalidade formal 
ou material o dispositivo impugnado. JULGARAM IMPROCEDENTE. 
UN NIME. (Ação Direta de Inconstitucionalidade Nº 70064307341, 
Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em 01/12/2015) (Grifou-se) 
 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.333 RIO GRANDE DO 
SUL. RELATORA: MIN. CÁRMEN LÚCIA REQTE.(S) : GOVERNADOR DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADV.(A/S) : MANOEL ANDRE DA 
ROCHA E OUTRO INTDO.(A/S) : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL ADV.(A/S) : REGIS ARNOLDO FERRETTI E 
OUTROS. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 
2º DA LEI GAÚCHA N. 10.385/1995. PARALISAÇÃO DOS SERVIDORES 
DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. DIAS PARADOS CONTADOS COMO 
DE EFETIVO EXERCÍCIO. EMENDA PARLAMENTAR. ALTERAÇÕES DO 
DISPOSITIVO APONTADO COMO PAR METRO DE CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA IMPUGNADA. 
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESRESPEITO AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E À AUTONOMIA 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PODER JUDICIÁRIO.1. Alterações 
promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 19/1998 e 41/2003 
não causam prejuízo à análise da constitucionalidade da norma 
impugnada à luz do art. 96, inc. II, al. b, da Constituição da República. 
2. Admissão de emendas parlamentares aos projetos de lei de 
iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário, desde que 
guardem pertinência temática com o projeto e não importem em 
aumento de despesas. 3. A Emenda Parlamentar n. 4/1995 afastou-
se da temática do Projeto de Lei n. 54/1995, interferiu na autonomia 
financeira e administrativa do Poder Judiciário: desrespeito ao art. 2º 



 
 

5 

 Rua dos Andradas, 1560, 18º andar – Galeria Malcon Centro - Porto Alegre - RS - 90026-900 
Fone: 51 3211.1527 - E-mail: igam@igam.com.br   -   Site: www.igam.com.br   

Facebook: IGAM.institutogamma 
 

da Constituição da República.4. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada procedente. A C Ó R D Ã O. Supremo Tribunal Federal.ADI 
1333 / RS. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os 
Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a 
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da 
ata de julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, vencido o 
Ministro Marco Aurélio, em julgar procedente a ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 10.385, de 18 de 
abril de 1995, do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do voto 
da Relatora. Brasília, 29 de outubro de 2014.Ministra CÁRMEN LÚCIA 
– Relatora. (Grifou-se) 
 

ADI 2583 / RS - RIO GRANDE DO SUL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA. 
Julgamento:  01/08/2011           Órgão Julgador:  Tribunal Pleno. DJe-
164 DIVULG 25-08-2011 PUBLIC 26-08-2011 EMENT VOL-02574-01 
PP-00001. REQTE.(S)           : GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL INTDO.(A/S)         : ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 2º DA LEI GAÚCHA N. 11.639/2001. 
CADASTRO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. CRIAÇÃO DE 
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS 
PELO PODER EXECUTIVO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES 
TEMPORÁRIOS. EMENDAS PARLAMENTARES EM PROJETO DE LEI DE 
INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. INOCORRÊNCIA DE 
INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. 
As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa 
privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas, desde que 
guardem pertinência temática com o projeto e não importem em 
aumento de despesas. 2. As normas impugnadas, decorrentes de 
emendas parlamentares, estabelecem o procedimento a ser adotado 
pelo Poder Executivo estadual para a realização de inscrições no 
Cadastro de Contratações Temporárias, tema não incluído entre 
aqueles cujos projetos de lei são de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente. (Grifou-se) 

 

  Deste modo, o STF admite emendas de parlamentares em projetos de lei, 
inclusive de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, desde que o teor da emenda 
não venha a desconfigurar a proposição e que não gere despesa. 
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  Sob essa ótica, entende-se por prejudicadas as emendas apresentadas. 
 
 
 
 

VII.  Diante do exposto, entende-se por juridicamente viável a tramitação 
legislativa do Projeto de Lei nº 36, de 2019, ressaltando a importância da apresentação do 
impacto orçamentário e financeiro, a fim de que se comprove a origem dos recursos para 
custeio da despesa.  
 
 
  O IGAM permanece à disposição. 
 
                          
   

 

    
Vinícius de Moura e Souza    Brunno Bossle 

   Assistente de Pesquisa                Supervisor Jurídico do IGAM 

               OAB/RS nº 92.802 


