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Porto Alegre, 26 de fevereiro de 2020.

Orientação Técnica IGAM n& 10.075/2020.

A Câmara Municipal de Carazinho, por sua servidora Viviane Muller Menezes, 
solicita análise técnica do IGAM acerca do Projeto de Lei ne 003, de 2020, de autoria do Poder 
Executivo, que "Altera e revoga dispositivos da teiMunicipal n° 7.866, de 30 de outubro de 2014".

I.

A iniciativa legislativa do projeto de lei atende o disposto nos incisos VI e XI do art. 
53 da Lei Orgânica Municipal1.
II.

No que tange ao conteúdo do Projeto de Lei, a medida está posicionada dentro da 
razão de mérito administrativo2. No caso concreto, tem-se que a concessão de auxílio moradia e 
auxílio alimentação aos médicos que integram o programa federal "Mais Médicos" tem respaldo 
nas Portarias SGTES/MS n^ 30/20143 e Portaria SGTES/MS n9 300 de 05 de outubro 20174.

Contudo, a alteração proposta pelo Poder Executivo, não é viável uma vez que 
deixa entre aberto os valores a serem concedidos aos médicos, haja vista que as portarias 
supracitadas estabelecem valores mínimos e máximos.

Compete aos municípios que aderiram ao programa estabelecer em lei local os 
parâmetros objetivos quanto as verbas a serem concedias aos médicos vinculados ao programa.

Portanto, a viabilidade jurídica da proposição, está condicionada a alteração da 
redação, o qual o Gestor Municipal, deverá estabelecer de maneira objetiva quais são os valores 
a serem concedidos a título de auxílio moradia e auxilio alimentação, utilizando como parâmetro 
os valores estipulados como mínimo e máximo pelas portarias do Ministério da Saúde.

1 Art. 53 Compete privatlvamente ao Prefeito: ( )VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, 
na forma da lei; i- )Xl - prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores;
20 mérito administrativo consiste em instituto diretamente relacionado com a discricionariedade administrativa. A 
discricionariedade, em suma, se dá pela concretização de uma regra de atribuição de competência portadora de uma estrutura 
normativo pela qual a concretização da hipótese legal enseja o possibilidade de eleição, pelo administrador, de uma dentre várias 
soluções legolmente previstas. (...)
MAFFINI, Rafael. Direito administrativo. 4. Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 64.
3 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgtes/2014/prt0030 12 02 2014.html
4 http://www,in.gov.br/materia/-/asset oublisher/Kuifw0TZC2Mb/content/id/19340343/dol-2017-10-06-Dortaria-n-300-de-5-
de-outubro-de-2017-19340294.
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Compete ao Legislativo oficiar o Poder Executivo para que o Prefeito encaminhe 
mensagem retificativa alterando a redação proposta, estrelecendo valores objetivos e não 
remetendo ao Ministério da Saúde, haja vista que a legislação local deve ser clara e objetiva.

III. Diante do exposto, conclui-se que a viabilidade jurídica do Projeto de Lei n2 003, 
de 2020, esta condicionada a alteração redacional, o qual o Prefeito deve estabelecer critérios 
objetivos quanto aos valores a serem concedidos. Por fim, cabe aos Vereadores a análise de 
mérito e a deliberação da proposição.

O IGAM permanece à disposição.

i

DANIEL PIRES CHRISTOFOLI
OAB/RS 71.737 
Consultor Jurídico do IGAM

CAROLINE R. NEITZKE RODRIGUES 
Assistente de Pesquisa do IGAM
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