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ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
344/2019

Matéria: PL 082/2019.
Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI. INICIATIVA 
DO PREFEITO. CRIAÇÃO DE CARGOS EM 
COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. CARGOS 
DESTINADOS AO ASSESSORAMENTO DE 
SECRETARIAS. MESMO PADRÃO. 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM 
RESSALVA

DIREITO CONSTITUCIONAL E

NÃO

Trata-se de pedido encaminhado à Procuradoria Legislativa desta 
Casa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, 
acerca do Projeto de Lei n. 082, de 08 de novembro de 2019, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo, que Cria Cargos em Comissão e Função Gratificada na Organização 
Administrativa Básica do Município.

Segundo a exposição de motivos:

"Encaminhamos a esta egrégia casa para aprovação, Projeto de Lei 
que Cria Cargos em Comissão: Assessor da Proteção Social Básica - CC-3/FG3, Assessor 
do Diretor de Compras - CC-4/FG-4, Assessor da Secretaria - CC-3/FG-3, à luz do art. 37, 
inciso V, da Constituição Federal, visto que se tratam de cargos de assessoramento das 
respectivas secretarias municipais, que demandam relação de confiança entre o nomeado 
e o seus superiores hierárquicos no desempenho das suas atribuições. Justifica-se que 
para adequar as normas da Constituição Federal foi extinto os seguintes cargos do quadro 
de Cargos em Comissão: Assessor do DEMBES - CC-3/FG-3, Assessor do Setor de 
Compras - CC-4/FG-4, Assessor do Conselho Municipal de Saúde - CC3/FG-3, salienta-se 
que atualmente o quadro de Cargos em Comissão é composto por 93 (noventa e Três) 
servidores sendo que 06 (sets) são ocupados por servidores do Quadro que são 
remunerados através de FGs, representando um custo menor para o município”.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

A competência material é do Município de Carazinho, porquanto de 
interesse local. Da mesma forma, a iniciativa está correta, uma vez que envolve cargos do 
Poder Executivo, cuja competência é privativa do Prefeito Municipal1.

(CF/1988) Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
(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 juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
III - criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos equivalentes e órgãos da administração 
pública;
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O instrumento utilizado encontra-se correto, já que não se trata de 
matéria que deva ser veiculada por meio de projeto de lei complementar2.

No mérito.

Conforme referido no impacto orçamentário n° 128/2019, “a criação 
dos cargos serão em substituição as exonerações e extinção dos cargos conforme Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 570081653719, não haverá aumento de despesa”.

Aqui, antes de seguir, cumpre informar que ocorreu um equívoco no 
apontamento do número do processo no impacto orçamentário, pois Ação Direta de 
Inconstitucionalidade foi registrada com o n° 70079969226 e não o número informado no 
impacto, que se refere aos embargos declaratórios.

Na decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade, entre outros, os 
cargos de Assessor do DEMBES, Assessor do Setor de Compras e Assessor do Conselho 
Municipal de Saúde foram declarados inconstitucionais3.

Os cargos em questão possuíam as seguintes atribuições:

ASSESSOR DO DEMBES (Lei Municipal n° 5.778/2002)
Atribuição: Assessorar os trabalhos realizados na área do bem estar 
social da população do Município e atendimento ao público.

ASSESSOR DO SETOR DE COMPRAS (Lei Municipal n° 
5.778/2002)

IV - matéria orçamentária e tributária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios, prémios ou 
subvenções.
2 (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.
§ Io - Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de 
Vereadores.
§ 2° - As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação 
dos projetos.
3 “(...) juigo procedente a presente Ação Direta de inconstitucionalidade para determinar a retirada do 
ordenamento jurídico dos cargos em comissão de: Assessor do DEMBES, constante dos Anexos, I, II e III da 
Lei Municipal n.° 5.778/2002 e do Anexo II da Lei Municipal n.° 7.321/2011 e com padrão alterado peio artigo 5o 
da Lei Municipal n.° 7.321/2011; Assessor do Setor de Compras, constante dos Anexos I, II e III da Lei 
Municipal n.° 5.778/2002 e do Anexo II da Lei Municipal n.° 7.321/2011 e com padrão alterado pelo artigo 3o da 
Lei Municipal n.° 8.176/2017; Assessor do Conselho Municipal de Saúde, com denominação, padrão e 
atribuições definidas pelos artigos 2o e 3o da Lei n.° 5.934/2003 e constante do Anexo II da Lei Municipal n.° 
7.321/2011;
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Atribuição: Auxiliar em todas as tarefas realizadas no setor e 
distribuição das compras efetuadas aos setores competentes, efetuar 
pesquisas de mercado e atendimento ao público.

ASSESSOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE (Lei Municipal 
n° 5.934/2003)
Atribuição: Assessorar as atividades de execução de trabalhos da 
rotina administrativa do Conselho e atendimento ao público.

Como se vê, o projeto de lei pretende criar novos cargos, com as
seguintes atribuições:

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
CARGO: ASSESSOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
Atribuição: Auxiliar as coordenações dos equipamentos públicos da 
Proteção Social Básica - PSB a materializar as ofertas do SUAS 
através da concepção do trabalho social com as famílias e indivíduos 
de modo a planejar e executar ações antecipadoras as ocorrências 
ou agravamento de situações de riscos e vulnerabilidades sociais.

SECRETARIA DA FAZENDA 
CARGO: ASSESSOR DO DIRETOR DE COMPRAS 
Atribuição: Assessorar na elaboração de termos de Referência, 
realização de orçamentos/pesquisas de preço para parâmetros nas 
licitações; Assessorar nos processos e atas de registro de preço; 
Recebimento e protocolo de pedidos, solicitações, processos e 
autorizações de compras; Assessorar na conferência, recebimento e 
entrega de mercadorias; Atendimento aos fornecedores; Publicações 
em jornal (quando não se tratar de licitações); Assessorar na 
elaboração de memorandos, arquivo de documentos relativos ao 
setor.

SECRETARIA DA SAÚDE
CARGO: ASSESSOR DA SECRETARIA
Atribuição: Assessorar nos trabalhos internos da Secretaria Municipal 
da Saúde em suas diversas áreas e atividades e atendimentos ao 
público.

As leis que criaram os cargos foram declaradas inconstitucionais 
porque o Município de Carazinho não demonstrou que as atribuições dos cargos 
impugnados exigiam características4 que justificassem o provimento via cargo em comissão.

Em contrapartida, não parece ser este o caso do projeto de lei em 
deslinde, onde os cargos criados correspondem às funções assessoramento, conforme

4 Direção, chefia e assessoramento.
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determinado pelo art. 32 da Constituição Estadual5, com ressalva feita ao cargo de 
Assessor da Secretaria de Saúde, onde se verifica atribuições do cargo genéricas, 
muito semelhantes ao cargo de Assessor do Conselho Municipal de Saúde, extinto 
pela Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 70079969226.

Dessarte, para a viabilidade do proieto de lei devem ser mais 
bem especificadas as atribuições do cargo de Assessor da Secretaria de Saúde.

No mais, o Projeto de Lei traz o nível de escolaridade exigido para o 
exercício dos cargos criados, assim como o impacto orçamentário.

Por todo exposto, cabe ao Legislativo a apreciação da conveniência 
e oportunidade da proposição, competindo aqui apenas fazer a ressalva quanto à 
necessidade de maior esclarecimento acerca das atribuições do cargo de Assessor de 
Saúde, já que a atribuição desse cargo é praticamente idêntica a atribuição do cargo de 

do Conselho Municipal de Saúde, retirado do ordenamento jurídico pela Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n° 70079969226.

Por tais razões e sem mais delongas, esta Procuradoria Legislativa 
opina pela viabilidade técnico-jurídica do PL n° 082/2019, desde que observada a 
ressalva acima apontada.

assessor

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 18 de novembro de 2019.

r)ã Casali
sa Diretora

Mateus Fé 
Assessor Jurídico

OAB/RS 75T302

5 "Os cargos em comissão, criados por lei em número e com remuneração certos e com atribuições definidas 
de direção, chefia ou assessoramento. são de iivre nomeação e exoneração, observados os requisitos gerais 
de provimento em cargos estaduais".
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