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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAMARA MUNICIPAL 
DEC

—fi/QW-—
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Hora

0 6 nov. 2ÊI9
Responde OP n° 367/19

&Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia do parecer do Tribunal de Contas, contendo as 

informações solicitadas na OP n° 367/2019, referente ao PL n° 69/2019 que cria 

atribuições e critérios para o provimento das gratificações de função referente ao 

Art.25 da Lei Municipal n° 3.920/1989, alterada pelo Art. 1o, letra “b" da Lei Municipal 

n° 8292/2017.

Atenciosamente,

Milton Schmitz 
Prefeito

JSP
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i DIREÇÃO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
SERVIÇO REGIONAL DE AUDITORIA DE PASSO FUNDO

r !t

1 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

1.1 Cargos em Conissão / Funções Gratificadas

1.1.1 Funções gratificadas sem atribuições e requisitos de provimento
previstos em lei

Situação encontrada pela equipe de auditoria
O artigo 25 da Lei Municipal n° 3.920/1989 (com última redação dada pela Lei 

Municipal n° 8.292, de 22 de dezembro 2017), estabeleceu as seguintes gratificações pelo 
exercício de funções no âmbito do Magistério Municipal (peça 1330205, p. 5):

Valor da Remuneração 
Mensal

Carga Horária 
Semanal

Nímerode
FunçõesDenominação da Rinção

100% do Nível 0240 h 01Coordenação do Departamento Pedagógico
100% do Nível 0201Coordenação da Educação Básica 40 h

Coordenação do Departamento 
Pedagógico/Administrativo 50% do Nível 0240 h 03

50% do Nível 02Coordenação Pedagógica de Educação Infantil 40 h 01
Coordenação Pedagógica de Ensino 

Fundamental 50% do Nível 0240 h 01

50% do Nível 02Coordenação de Núdeo de Educação Inclusiva 40 h 01
25% do Nível 02Assessor Pedagógioo/Administrativo 40 h 10

Acontece que a Lei Municipal n° 8.292/2017, a qual criou referidas funções, não previu, 
de forma detalhada, as atribuições das mesmas e os requisitos para provimento (peça 1330206)

Destaque-se, por oportuno, que no projeto de lei aprovado pelo Vereadores não 
constou as atividades individuais de cada uma das funções gratificadas em comento e os 
critérios para designação (peça 1330182).

Ademais, tal situação é corroborada pela Auditada, a qual, em informação firmada 
pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura, afirmou, em resumo, que não foram previstas 
as atribuições das citadas funções públicas (peça 1330207).

Nesse contexto, calha anotar que a Constituição Federai, na redação dada pela EC n° 
19/98, dispõe expressamente que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei (inciso I do artigo 37) e que as 
condições de preenchimento dos cargos em comissão e funções de confiança devem, também, 
estar previstas em lei (inciso V do artigo 37), disposições que, obviamente, se referem à lei em 
sentido estrito.

A esse respeito, o mestre Hely Lopes Meirelles 1 conceitua cargo público como:

[...] lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, 
atribuições específicas e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido 
por um titular, na forma estabelecida em lei.

Desse modo, considerando os comandos constitucionais e a definição doutrinária 
acima mencionados, é translúcido que não basta apenas criar o cargo ou a função pública 
mediante lei, deve-se também prever e estabelecer todas as condições que o particularizam, 
como, atribuições, responsabilidades, remuneração e requisitos de provimento.

Portanto, somente com a estipulação legal de todos esses parâmetros, o fim público
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com a instituição dessa despesa permanente de pessoal pode ser aferido e, por conseguinte, 
devidamente justificado.

Consequências para a administração e sociedade
A ausência de parâmetros mínimos estipulados por lei (atribuições e requisitos de 

provimento) para nomeação de funções públicas impossibilita a efetiva verificação da finalidade 
pública da despesa, bem como deixa a escolha dos nomeados exclusivamente a cargo de 
decisão discricionária do Administrador.

Leis e outras normas aplicáveis ao caso

• Constituição Federal, artigo 37, caput, incisos I e V.

Conclusões da equipe de auditoria
Os fatos ora relatados demonstram o descumprimento dos preceitos constitucionais 

insculpidos no artigo 37, incisos I e V, da Carta Magna, devendo o Executivo Municipal de 
Carazinho adotar as devidas providências para sanar a presente inconformidade, sob pena de 
ser declarada, por este Tribunal, a negativa de executoriedade do artigo 25 da Lei IVLinicipal n° 
3.920/1989, com última redação dada pela Lei Municipal n° 8.292/2017.

Administradores responsáveis
Milton Schmitz

Notas
1. IVEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 36. ed. atual. São Paulo: Alheiros 

2010. p. 444.

1.2 Acúmulo de Cargos, Empregos e Funções

1.2.1 Acúmulo indevido remunerado de funções públicas

Situação encontrada pela equipe de auditoria
Após a análise das fichas financeiras do exercício sob auditoria, constatou-se o 

pagamento, de forma acumulada e concomitante, a duas servidores, de funções gratificadas, 
oriundas do exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento, e gratificação especial, 
referente à atuação na Comissão de Julgamento Prévio de Recursos aos Autos de Infrações 
Ambientais, a qual criada pela Lei Municipal n° 7.059/2009 (peça 1330208) ....

Nesse sentido, observe-se o seguinte quadro demonstrativo, no qual fica evidenciado 
o acúmulo de funções públicas:

Quadro 01Funções Públicas Acumuladas
Nome do Cargo 
Servidor Ocupado Rjnção Gratificada Q-atificação Especial
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