
 

 

Fone: (51) 3211-1527   -   Site: www.igam.com.br 
1 

 

 Porto Alegre, 25 de novembro de 2019. 
 
 
 
Orientação Técnica IGAM no 55.965/2019. 
 
 
 
I.  O Poder Legislativo do Município de Carazinho solicita ao IGAM análise 
do Projeto de Lei nº 86, de 2019, que “Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 6.763, de 09 
de abril de 2008”, na forma que especifica.  
 
 
II. A proposição está adequada, no que diz respeito a sua iniciativa, em 
conformidade com o disposto na alínea “a” do inciso II do §1º do art. 61 da Constituição 
Federal, cujo o conteúdo encontra-se recepcionado pela Lei Orgânica do Município, 
conforme a previsão contida no inciso I do art. 291. 
 
 No que diz respeito ao texto do PL, cabe sinalizar: 
 

a) Deverá ser confirmado pela Câmara junto ao Executivo, se de fato se 
trata de empregos públicos regidos pela CLT, tendo em vista que no texto acessado da 
Lei nº 6.763, de 2008 o art. 4º trata da autorização para contratação temporária e o  
art. 5º criou cargos regidos pelo Estatuto dos Servidores, ou seja, regime estatutário. 

  
Neste contexto, com o que se propõe para o art. 4º da Lei nº 6.763, de 

2008, o PL cria um emprego de monitor e treze de visitador para atuação no PIM, o que 
implica na necessidade de revogação do art. 5º da Lei nº 6.763, de 2008, a fim de que 
não haja contradição na legislação. Ainda precisa ser promovida a inclusão no art. 4º da 
Lei que os agentes serão submetidos ao regime celetista.  

 
b) Ademais, o PL precisa além de revogar o art. 5º da Lei nº 6.763, de 

2008, dispor da extinção dos cargos públicos e com simultânea criação de empregos 
públicos na forma do art. 1º do PL, prevendo a transposição dos agentes do PIM do 
regime estatutário para o celetista e seu aproveitamento nos empregos então criados 
pelo PL. 

 
Sobre a submissão dos agentes do PIM ao regime celetista a posição do 

TCE/RS é favorável quanto possibilidade de criação de emprego público para contratar 

                                           
1 Art. 29 São de iniciativa 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; 
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em virtude do Programa Primeira Infância – PIM, até que o mérito da ADI 2135-4 seja 
julgada definitivamente2. 

 
A orientação é que a Câmara busque junto ao Executivo a legislação 

atualizada que dispõe sobre o visitador e monitor do PIM para que se certifique se o 
texto do PL está adequado de acordo com as indicações feitas nesta Orientação Técnica. 

 
c) Acerca do aumento de padrão de vencimento informado na 

justificativa do PL pelo Prefeito, de modo a equipar o vencimento do visitador e monitor 
do PIM, se mostra inadequado, em face da vedação do inciso XIII do art. 37 da CF3.  

 
O que pode ocorrer é a isonomia de vencimento quando servidores que 

exercem atividades idênticas e atinjam resultados iguais, ou seja, que ocupam cargos da 
mesma categoria funcional, o que não é o caso, pois se tratam de cargos distintos. 

 
No entanto sendo a intenção do Prefeito de aumentar o valor de 

vencimento de determinada categoria funcional para que se corrija distorções ou 
defasagem na remuneração do servidor, isso, possui fundamento na jurisprudência do 
STF4, o que se mostra viável. Esta será a justificativa apropriada no caso do PL nº 86, de 
2019. 

 
 Neste contexto, também é o caso de a Câmara diligenciar junto ao 
Executivo a adequação da exposição de motivos diante dos fundamentos apresentados 
acima, permitindo, então, que conste na justificativa do PL tão somente a explicação de 
que está sendo majorado o valor do padrão de vencimento do visitador ou do monitor, 
pois isto não resta claro.  
 
 d) No que se refere a apresentação de impacto orçamentário financeiro 
para a criação de vaga de emprego público no quadro de pessoal efetivo no município e 
modificação do padrão de vencimento, cabe referir que existe a necessidade precípua 
de sua apresentação junto ao PL em tela, para cumprimento do art. 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). 
 

                                           
2 Parecer Coletivo 4/2008, de 22.07.2008 
3 Art. 37 (...) 
(...) 
 XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público;          
4 Supremo Tribunal Federal: 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: REAJUSTE DE VENCIMENTOS: REAJUSTES SETORIAIS. I. - 
Reajustes setoriais de vencimentos de servidores públicos com a finalidade de corrigir distorções: legitimidade. 
Inocorrência de ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da revisão geral inscrita no art. 37, X, da C.F. II. - 
Embargos de declaração conhecidos como agravo. Não provimento deste. (RE 307302 ED / MG - MINAS GERAIS) 
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 Convém mencionar que no PL 086, de 2019, estamos tratando da criação 
de uma despesa de caráter continuado, regrado pelo art. 17, § 1º da LRF. 
 
 Assim, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2020) pode inserir 
requisitos para as situações previstas no art. 16 da LRF, porém, estamos tratando do art. 
17, o qual não se enquadra nos §§ 5º e 6º do art. 51 da LDO/2020. 
 
 Salienta-se ainda que existe uma divergência entra a LDO 2020 municipal 
e a LRF. 
 
 
III. Diante do exposto, conclui-se pela inviabilidade do Projeto de Lei nº 86, 
de 2019, em face dos apontamentos indicados no item II desta Orientação Técnica, em 
especial aqueles elencados nas alíneas (a, b, c, d), visto que o texto do PL não se mostra 
adequado até que a Câmara se certifique se os atuais servidores agentes do PIM são 
vinculados ao regime estatutário ou celetista e seja feita a revogação do art. 5º da Lei 
nº 6763, de 2008 para evitar contradição na Lei, além de não apresentar o impacto 
orçamentário financeiro conforme determina o art. 17 § 1º da LRF. 
 
 O IGAM permanece à disposição. 
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