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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO • RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
017/2020

Matéria: PL 003/2020
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. PREVISÃO 
REJUSTE ANUAL. AUXÍLIO-MORADIA E AUXÍLIO- 
ALIMENTAÇÃO. PROGRAMA MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL. DESPESA QUE DISPENSA 
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. EXTENSÃO DE 
BENEFÍCIOS AO NOVO PROGRAMA "MÉDICOS 
PELO BRASIL". ORIENTAÇÃO. FAVORÁVEL 
COM RESSALVA.

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller 
Menezes Nunes ao Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida 
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 
003/2020, de 11 de fevereiro de 2020, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que visa 
alterar e revogar os dispositivos da Lei Municipal n° 7.866, de 30 de outubro de 2014.

Os motivos constam em anexo.

É o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei prevê que os auxílio-moradia e auxílio-alimentação 
dos médicos participantes do Projeto “Mais Médicos para o Brasil” sejam reajustados 
anualmente pelo mesmo índice da lei de revisão geral dos servidores de que trata o inciso 
X do art. 37 da CRFB, bem como visa estender tais valores aos médicos integrantes do 
Projeto “Médicos Pelo Brasil".

Preliminarmente.

A competência material para a presente proposição de lei é, sem 
dúvida, do Município de Carazinho, visto englobar matéria local (reajuste do auxílio- 
moradia e do auxílio-alimentação), não havendo vícios, portanto, neste particular (vide 
artigo 30, inciso I, da CRFB1).

A iniciativa para se deflagrar o presente processo legislativo 
também está correta, considerando a matéria ser de competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo (artigo 29, inciso I, da Lei Orgânica local2).

Art. 30 Compete aos Municípios:
1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
2 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;
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Efetivamente, é obrigação dos Municípios a oferta aos médicos 
participantes do programa, de ajudas de custo. Essas contrapartidas municipais são 
normatizadas pela Portaria SGTES/MS n° 30, de 12 de fevereiro de 2014, acrescentada 
pela Portaria SGTES/MS n° 60, de 10 de abril de 2015, além da previsão constante dos 
Termos de Adesão e Compromisso pactuados entre os Municípios aderentes e o 
Ministério da Saúde, conforme editais de chamada pública. Atualmente a norma que 
dispõe sobre os limites mínimo e máximo de auxílio moradia é a PORTARIA N° 300, DE 5 
DE OUTUBRO DE 2017, que alterou a Portaria n° 30 de 2014, obrigando o Município a 
garantir de pronto a moradia (art. 7o, II) e estabelecendo os limites (art. 3o, § 3o).

Anteriormente, o parecer emitido por esta procuradoria foi no 
sentido de que o reajuste anual, diferente do aumento real, é direito subjetivo dos 
servidores públicos, tanto que a própria LC 101/00 dispensa a necessidade de prévia 
apresentação de impacto orçamentário para sua concessão3. No entanto, o atual projeto 
de lei, em seu art. 3o, revogou o art. 6o da Lei n. 7.866/14, que tratava do prazo máximo 
em que o Município poderia conceder os benefícios de auxílio-moradia, transporte e 
auxílio-alimentação.

Seguíndo-se, no que se refere ao art. 2o do projeto de lei em 
questão, verifica-se que, conforme previsão na Lei Federal n. 13.958/19, a adesão do 
Município ao Programa Médicos pelo Brasil ocorrerá por meio de termo de adesão, do 
qual constarão suas obrigações no âmbito do Programa.

No entanto, não há no presente projeto de lei cópia do respective 
termo de adesão e tampouco a declaração do ordenador da despesa e o demonstrativo de 
impacto orçamentário correspondentes às despesas, em atendimento aos dispositivos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que se trata de novo programa instituído pelo 
governo federal, sem previsão de prazo determinado.

Assim, diante das novas alterações legislativas propostas, 
necessário se faz sua adequação às normas previstas no art. 16 da LC 101/004.

POR TAIS RAZÕES, esta Procuradoria Legislativa opina pela 
viabilidade técnico-jurídica do PL 003/2020, ressalvando-se a questão de que seja 
apresentada estimativa do impacto orçamentário-financeiro, bem como a declaração do 
ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a

3(LC 101/00) Art. 17. [...]
§ 6s O disposto no § 1S não se aplica às despesas destinadas ao serviço da divida nem ao reajustamento de 
remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição.
4 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa 
será acompanhado de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 
subsequentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com 
a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárías.
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lei orçamentaria anual e compatibilidade com o piano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo. 

Carazinho (RS), 26 de fevereiro de 2020.

Natàni Beffart doTlascimento
Assessora Jurídica da Mesa Diretora 

OAB/RS 89.366
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