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Porto Alegre, 7 de janeiro de 2021. 
 

 
Orientação Técnica IGAM no 286/2021. 
 
 
 
I.   O Poder Legislativo de Carazinho solicita orientação técnica a respeito da 
viabilidade jurídica do Projeto de Lei n° 01, de 2021, que  Dá nova redação aos Arts. 25 e 
31 da Lei Municipal n° 3.920/89, alterados pelas Leis Municipais nos 8292/2017 e 
8.254/2017. 
 
 
 

II.    De pronto, a iniciativa é do Prefeito (art. 29, I a III1, da Lei Orgânica Local).  

 
                          Quanto ao conteúdo, veja-se o que diz o art. 8º da LC nº 173 de 27 de maio 
de 2020: 
 

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de 
maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, 
até 31 de dezembro de 2021, de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados 
públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em 
julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública; 
II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 
(...) 
IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de 
cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento 
de despesa, as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou 
vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso IX do caput do art. 
37 da Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação de 
serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação de militares; 
(...) 
VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o disposto nos 
§§ 1º e 2º;  

 
 As exceções para a nomeação dizem respeito à reposição de cargos de 

                                           
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; 
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; 
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direção, chefia e assessoramento.  
 
 Já quanto à questão do uso da compensação de despesas é vista no § 2º do 
art. 8º da LC nº 173, de 2020, que trata: 
 

Art. 8º (...)  
§ 2º O disposto no inciso VII do caput não se aplica em caso de prévia 
compensação mediante aumento de receita ou redução de despesa, observado 
que: 
I - em se tratando de despesa obrigatória de caráter continuado, assim 
compreendida aquela que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução 
por período superior a 2 (dois) exercícios, as medidas de compensação deverão 
ser permanentes; e 
II - não implementada a prévia compensação, a lei ou o ato será ineficaz 
enquanto não regularizado o vício, sem prejuízo de eventual ação direta de 
inconstitucionalidade. 

 
 Nisso, embora a remuneração de pessoal seja uma despesa orçamentária de 
caráter continuado, o §2º do art. 8º da LC nº 173, de 2020, não contemplou expressamente 
essa possibilidade de se extinguir 1 cargo/FG (ou 2, etc.).  
 
 É preciso ter em perspectiva que a LC nº 173, de 2020, versa sobre despesas 
de pessoal no art. 8º, incisos I e a VI, que igualmente são classificadas como despesas 
orçamentárias de caráter continuado, sendo reservado o inciso VII, de forma cristalina, 
para as demais despesas orçamentárias de caráter continuado.   
 
 Nessa toada, se a intenção da LC nº 173, de 2020, fosse considerar as 
questões de pessoal dentro das despesas orçamentárias de caráter continuado, não 
haveria necessidade de abrir em seis incisos, bastando apenas um. Então, quando a norma 
em tela faz referência as despesas orçamentárias de caráter continuado isso significa todas 
as outras que não de pessoal e que possuem tratamento específico. 
 
 Logo, não é possível a criação de um cargo ou função, mesmo a majoração 
de padrões ou gratificações, seja pela impossibilidade de compensação de despesas, 
conforme referido, seja pela impossibilidade de criação de despesa de caráter continuado 
(no caso da majoração de padrões). Assim, o gatilho criado no parágrafo único do art. 25 
da norma citada pelo art. 1º do projeto não afasta a inviabilidade do projeto, observado o 
óbice da LC nº 173, de 2020.  
 
 Ademais, não é possível criar nova forma de convocação que implique em 
aumento de despesa não prevista no Município, como parece estar no art. 31 da lei citada 
pelo art. 1º do projeto.  
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III.   Diante do exposto, tem-se pela inviabilidade do projeto de lei nº 1, de 2021, 
apesar de respeitar o escopo do art. 29, I a III, da Lei Orgânica Local, diante da 
impossibilidade do uso da compensação de despesas para a medida sinalizada, observada 
a interpretação discorrida no corpo da presente orientação, no que concerne ao art. 8º, 
seus incisos, §2º, da LC nº 173, de 2020. Ainda, a inviabilidade decorre também da 
impossibilidade de criação de despesa de caráter continuado, no caso em tela. 
 
  O IGAM permanece à disposição. 

 

     
DANIEL PIRES CHRISTOFOLI      
OAB/RS 71.737      
Consultor do IGAM      
 
 
 
 


