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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
363/2019

Matéria: EMENDAS 03 e 04 (PLC 09/2019)
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS AO PROJETO 
DE LEI COMPLEMENTAR. PREVICARAZINHO. INICIATIVA LEGISLATIVA 
PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. EMENDAS. POSSIBILIDADE. 
REQUISITOS FORMAIS OBSERVADOS. MÉRITO SEM VÍCIOS. SUGESTÃO.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVA

Trata-se de pedido encaminhado pela servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca das emendas n.s 03/2019 e n.s 04/2019. apresentadas pelo vereador 
João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB, referentes ao PLC n9 09/2019, de autoria do Chefe do 
Poder Executivo, que Dá nova redação, inclui e revoga dispositivos na Lei Complementar n9 
115/2007.

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

A emenda n.g 03/2019 dispõe que o prazo prescricional ficará suspenso: (I) 
desde a data do protocolo administrativo da pensão por morte até a notificação da decisão definitiva 
do requerimento do benefício e (II) em relação ao absolutamente incapaz, enquanto perdurar essa 
condição. Já a emenda ng 04/2019 dispõe que será aposentado o segurado que, sendo insuscetível 
de readaptação, apresentar incapacidade para o serviço público, verificada em perícia médica da 
autarquia após vinte e quatro meses contínuos ou intercalados, dentro de um período de trinta e seis 
meses.

As emendas a projetos de lei de iniciativa privativa do Prefeito Municipal1 
precisam a) manter pertinência temática com a proposta inicial e b) se absterem de criar e/ou 
aumentar despesas2, sob pena de vício formal.

Esclarecido isso, percebe-se que ambas as proposições acessórias mantêm 
pertinência temática com a redação inicial, visto tratarem, respectivamente, do prazo prescricional 
para requerimento dos benefícios previdenciários e das condições para aposentadoria por invalidez, 
assuntos constantes no projeto de lei original.

Da mesma forma, resta induvidoso que as emendas não resultarão na 
criação e/ou aumento de despesa, porquanto se limitam a descrever as hipóteses de suspensão do

1{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 orçamentária e tributária e a que 
autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou subvenções.
2 (CRFB): Art. 63. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3o e § 4o;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais 
Federais e do Ministério Público. /
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prazo prescricional e de concessão da aposentadoria por invalidez.

No mérito.

0 Decreto n9 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que Regula a Prescrição 
Quinquenal no âmbito da Administração Pública, prevê que "Não corre a prescrição durante a demora 
que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as 
repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la", redação similar à proposta pela 
emenda n9 03/2019.

Nesse ínterim, ressalva-se, apenas, que o Código Civil de 2002, com a 
redação conferida pela Lei n9 13.146/2015, refere que "São absolutamente incapazes de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil os menores de dezesseis anos". Assim sendo, as hipóteses de 
suspensão propostas não abrangerão a pessoa considerada inválida, como pretendido pela exposição 
de motivos, a menos que sobrevenha menção expressa nesse sentido._________________________

Quanto à emenda 04/2019, a mesma fornece um critério objetivo - 
intervalo de tempo - para se aferir a incapacidade do segurado, com objetivo de concessão de 
aposentadoria por invalidez, o que não parece contrariar o ordenamento jurídico.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica das emendas 
n9 04 e n9 05 ao PLC n9 09/2019, observada a ressalva acima destacada.

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

Carazinho, 04 de dezembro de 2019.

Luís Fernando I burscheid
Procurador do Po( br Legislativo 
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