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ORIENTAÇÃO   TÉCNICA   
002/2021   

  
Matéria:    PL   002/2021   
Ementa:  CONSTITUCIONAL  E     
ADMINISTRATIVO.  PROJETO  DE  LEI.      
INICIATIVA  DO  PREFEITO  MUNICIPAL.      
INSTITUI  ATRIBUIÇÕES  E  CRITÉRIOS      
PARA  PROVIMENTO  DE  GRATIFICAÇÕES      
DE  FUNÇÕES.  PROFESSOR  OU      
ESPECIALISTA  DE  EDUCAÇÃO.     
OCUPANTES  DE  CARGO  DE  PROVIMENTO       
EFETIVO.  VÍCIOS  INEXISTENTES.     
ORIENTAÇÃO   FAVORÁVEL     

  
Trata-se  de  pedido  encaminhado  pela  servidora  Viviane  Muller          

Menezes  Nunes  à  Procuradoria  Legislativa  desta  Casa,  para  que  seja  emitida  orientação              
técnica,  em  seus  aspectos  constitucionais  e  legais,  acerca  do  Projeto  de  Lei  n.  002/2021,                
de  04  de  janeiro  de  2021,  que  “ Altera  os  artigos  1º  e  2º  da  Lei  Municipal  n°  8.572  de  17  de                       
dezembro   de   2019”.     

  
O  Projeto  visa  criar  as  atribuições  e  critérios  para  o  provimento  das              

gratificações  das  funções  de  Dirigente  Municipal  de  Educação,  Coordenação  da  Educação             
Básica,  Coordenação  do  Departamento  Pedagógico,  Coordenação  do  Departamento          
Pedagógico/Administrativo,  Coordenação  Pedagógica/Financeira,  Coordenação      
Pedagógica  de  Educação  Infantil,  Coordenação  Pedagógica  de  Ensino  Fundamental,           
Coordenação  de  Núcleo  de  Educação  Inclusiva  e  Assessor  Pedagógico/Administrativo,           
estabelecendo   os   critérios   para   o   provimento   das   gratificações   das   referidas   funções.   

  
É   o   brevíssimo   relato.   
  

A  competência  material  é  do  Município  de  Carazinho,  porquanto  de            
interesse  local 1 .  Da  mesma  forma,  a  iniciativa  está  correta,  uma  vez  que  envolve               
gratificações  de  servidores  públicos  do  magistério  municipal,  cuja  competência  é  privativa             
do   Chefe   do   Poder   Executivo 2 .   

  
Como  referido  na  exposição  de  motivos,  o  Projeto  de  Lei  visa             

adequar-se  à  orientação  feita  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,                 

1   CRFB:   Art.   30   Compete   aos   Municípios:   
I   –   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;   
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;   
IV  –  matéria  orçamentária  e  tributária  e  a  que  autorize  a  abertura  de  créditos  ou  conceda  auxílios,  prêmios  ou                     
subvenções.   
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criando  atribuições  e  critérios  para  o  desempenho  das  funções  gratificadas,  exercidas  por              
membros  do  magistério  municipal,  professor  ou  especialista  em  educação,  ocupante  de             
cargo   de   provimento   efetivo   (vide   art.   2º   do   PL   002/2021).   

  
Nota-se  que  o  PL  002/2021  não  viola  o  art.  8º  da  Lei  Complementar               

nº  173  de  maio  de  2020 3 ,  já  que,  por  si  só,  não  apresenta  aumento  de  despesas  de  caráter                    
continuado.   

Sem  mais  delongas,  esta  Procuradoria  Legislativa  opina  pela          
viabilidade    técnico-jurídica   do   PL   002/2021.   

3  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;   
III   -   alterar   estrutura   de   carreira   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;   
V   -   realizar   concurso   público,   exceto   para   as   reposições   de   vacâncias   previstas   no   inciso   IV;   
VI  -  criar  ou  majorar  auxílios,  vantagens,  bônus,  abonos,  verbas  de  representação  ou  benefícios  de  qualquer                  
natureza,  inclusive  os  de  cunho  indenizatório,  em  favor  de  membros  de  Poder,  do  Ministério  Público  ou  da                   
Defensoria  Pública  e  de  servidores  e  empregados  públicos  e  militares,  ou  ainda  de  seus  dependentes,  exceto                  
quando   derivado   de   sentença   judicial   transitada   em   julgado   ou   de   determinação   legal   anterior   à   calamidade;   
VII   -   criar   despesa   obrigatória   de   caráter   continuado,   ressalvado   o   disposto   nos   §§   1º   e   2º;   
VIII  -  adotar  medida  que  implique  reajuste  de  despesa  obrigatória  acima  da  variação  da  inflação  medida  pelo                   
Índice  Nacional  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo  (IPCA),  observada  a  preservação  do  poder  aquisitivo  referida                 
no  inciso   IV   do    caput    do   art.   7º   da   Constituição   Federa l;  
IX  -  contar  esse  tempo  como  de  período  aquisitivo  necessário  exclusivamente  para  a  concessão  de  anuênios,                  
triênios,  quinquênios,  licenças-prêmio  e  demais  mecanismos  equivalentes  que  aumentem  a  despesa  com              
pessoal  em  decorrência  da  aquisição  de  determinado  tempo  de  serviço,  sem  qualquer  prejuízo  para  o  tempo                  
de   efetivo   exercício,   aposentadoria,   e   quaisquer   outros   fins.   
§  1º  O  disposto  nos  incisos  II,  IV,  VII  e  VIII  do   caput   deste  artigo  não  se  aplica  a  medidas  de  combate  à                         
calamidade   pública   referida   no   caput   cuja   vigência   e   efeitos   não   ultrapassem   a   sua   duração.   
§  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.   
§  3º  A  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  a  lei  orçamentária  anual  poderão  conter  dispositivos  e  autorizações  que                    
versem  sobre  as  vedações  previstas  neste  artigo,  desde  que  seus  efeitos  somente  sejam  implementados  após                 
o   fim   do   prazo   fixado,   sendo   vedada   qualquer   cláusula   de   retroatividade.   
§  4º  O  disposto  neste  artigo  não  se  aplica  ao  direito  de  opção  assegurado  na  Lei  nº  13.681,  de  18  de  junho  de                        
2018,  bem   como   aos   respectivos   atos   de   transposição   e   de   enquadramento.   
§  5º  O  disposto  no  inciso  VI  do   caput   deste  artigo  não  se  aplica  aos  profissionais  de  saúde  e  de  assistência                       
social,  desde  que  relacionado  a  medidas  de  combate  à  calamidade  pública  referida  no  caput  cuja  vigência  e                   
efeitos   não   ultrapassem   a   sua   duração.   
§   6º   (VETADO).  
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É   a   conclusão,   salvo   melhor   juízo.   
  

Carazinho   (RS),   11   de   janeiro   de   2021.   
  
  
  

Mateus   Fontana   Casali   
Assessor   Jurídico   da   Mesa   Diretora   

OAB/RS   75.302   
  

  
  


