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ORIENTAÇÃO TéCNICA 
13/2021

Matéria: PL 10/2021
Ementa: ADMINISTRATIVO E EDUCAÇÃO. PROJETO DE 
LEI. AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO.
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL LEI

COMPATIBILIDADE.11.738/2008.FEDERAL
IMPLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS. NÃO
VERIFICADAS. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Viviane Muller Menezes 
Nunes à Procuradoria Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, em seus aspectos 
constitucionais e legais, acerca do projeto de lei n2 10, de 20 de janeiro de 2021, de autoria do 
Chefe do Poder Executivo, que "Revoga o § 42 do art. 31 da Lei Municipal n2 3.920, de 25 de 
outubro de 1989, alterado pela Lei Municipal n® 8.292, de 22 de dezembro de 2017 e acrescenta 
parágrafo único ao art. 32 da Lei Municipal n5 3.920, de 25 de outubro de 1989".

Os motivos foram apresentados.

É o brevíssimo relato.

O projeto de lei dispõe que a composição da jornada de trabalho do 
magistério observará o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos e as demais horas correspondem a hora/atividade.

A competência legislativa é do Município de Carazinho, por envolver 
nítido interesse local, e a iniciativa legislativa é privativa do Prefeito Municipal, por envolver 
aspectos relacionados ao plano de carreira do magistério local1.

1 (CF/1988): Art. 30. Compete aos Municípios: 
I • legislar sobre assuntos de interesse local;
(...]
(LOM): Art. 29. Sâo 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;
If - 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, prémios ou 
subvenções.
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O instrumento utilizado - projeto de lei ordinária da mesma forma, 
mostra-se correto, porquanto não envolve matéria a ser disciplinada mediante lei complementar2.

No mais.

A Lei Federal n^ 11.738, de 16 de julho de 2008, que "Regulamenta a 
alínea "e" do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para 
instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério", assevera, no § 4? 
do seu art. 2Õ, que "Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 
(dois terços) da cargo horária paro o desempenho das atividades de interação com os educandos".

Assim, a presente proposta legislativa pretende tão somente 
compatibilizar o Plano de Carreira do Magistério Municipal com a referida norma federal, a qual, 
inclusive, já seria autoaplicável, não havendo, ademais, implicação direta nos aspectos 
orçamentário-financeiros, a ponto de atrair as Leis Complementares Federais 101/2000 e 
173/2020.

POR TAIS RAZÕES, opina-se pela viabilidade técnico-jurídica do PL nS
10/2021.

É a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho, 21 de janeiro de 2021.

Luís Fernarti 
Procurador do 
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2 (LOM): Art. 28. Serão objeto de lei complementar:
I-Código de Obras;
II - Código de Posturas;
III - Código de Loteamento;
IV - Código Tributário;
V - Plano Diretor de Desenvolvimento;
VI - Regime Jurídico dos Servidores Municipais;
VII - Sistema Municipal de Ensino;
VIII - Lei instituidora da guarda municipal;
IX - demais leis que codifiquem ou sistematizem normas e princípios relacionados com determinada matéria.
§ ie Os Projetos de Lei Complementar serão examinados pela Comissão de Justiça e Finanças da Câmara de Vereadores.
§ 2® As emendas de iniciativa popular deverão ser apresentadas no prazo de quinze dias, a partir da publicação dos 
projetos.
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