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-ASSESSORIA ÍIJRIDICA-

PARECER N” 8.009 - A/J
(Rcf.: servidores públicos municipais)
Proc. n.“ 11011/2018
PLC n." 22/2018
Poder Executivo

“Altera a Lei Complementar n. 453, de 8 de 
dezembro de 2011, que ‘Dispõe sobre o 
Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos 
Servidores Municipais de São José dos 
Campos e dá outras providências’.”

l'rara-se de projeto de lei, de autoria do Chefe do Poder Executivo, que 
objedva modificar a Lei Complementar n. 453. de 8 de dezembro de 2011, que ''''Dispõe sobre o 
P/um de Carlos. Carreira e I 'encinienio doi Servidores Wunicipuis de São ]ose' dos Campos e dei outras 
providênáas".

A proposta, em síntese, visa modificar a redação dos §§ 4o e 4°A do art. 4o 
que versam sobre a lotação dos ser\ridores ocupantes dos cargos denominados dc '"Fiscal de 
Postura e I '.sléticii (Whana. Agente ]'iscal de Postura e listètica Vtbatia e .■\gcnk FiscaC, e acrescentar 
o §12 ao art. 13 com fim de garantir ao menos duas vagas para progressão e promoção 
dentro dc cada grupo ocupacional.

O projeto, segundo aduz o autor na Mensagem n. 58/SA[/D.-VL/2018, visa 
"atualic^ar e corrigir a nomenclatura das Secretarias rnemionadas no art. 4S da referida Lei Complementar, 
decorrente das modificações trafdas peta Lei n. 9.495. de 17 de fetvreiro de 2017, que ".-\Jtera a Lei n. 
3.959, de 21 de março de 1991. que "Drspõe .sobre a listnt/ura .Admirtislratrva da Prefeitura .Municipal 
de Sào José dos Campos.'', e garantir "aos menos duas vagas para a progressão e a promoção dentro de 
cada Cntpo Ocupacional' para assegurar a isononua entre os senadores.

Observa-se, de plano, que a matéria c dc interesse estricamente local, 
consoante previsão contida no art. 30. inciso I, e art. 39, caput c §8°, da Constituiçào Federal, 
que consignam a competência do Município para organizar a carreira do senador público 
municipal.

O art. 21, inciso VIII, da Lei Orgânica, também indica que cabe a legislação 
municipal estabelecer direitos, deveres c quaisquer vantagens aos ocupantes de cargos 
públicos do Município de São fosé dos Campos:
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.\rt. 21. Ao .Município coinpcrc, no exercício dc sua auconoinia, legislai sobre assuntos de 
interesse local, provendo a mdo Cjuaiito se relacione com seu peculiar interesse e com o bem 
estar de sua população, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições;
(...)
\TIII - organizar os quadros e estabelecer o regime jurídico de seus servidores;

Sobre a matéria a lição de Helv Lopes Mcirelles;

“,A competência do Município para organizar o serviço público e seu pessoal é consectário 
da autonomia admimstradva de que dispõe (CJT, arr. 30, I). .-\tendidas as normas 
constimdonais aplicáveis ao seaidor público {CF, aris. 37 a 41), bem como os preceitos das 
leis de caráter nacional c de sua Lei Orgânica, pode o Mumcípio elaborar o regime jurídico 
de seus servidores, segundo as convenientes locais. (...)”1

Nessa perspectiva, é patente a possibilidade de o Município estabelecer o 
regime de trabalho, direitos, encargos ou vantagens de senidores para assegurar a autonomia 
administrativa atribuída no Texto Constitucional e atender as peculiaridades locais.

Todavia, é imperioso pontuar ejue o art. 1" da proposta mantém na parte final 
do §4°A do art. 4o da Lei Complementar n° 453, de 08 dc dezembro de 2011, a possibilidade 
de lotação de senúdor em uma determinada Secretaria e o desenvolvimento dc suas fiinções 
em uma das Secretarias nele relacionadas, o que poderá possibilitar interpretações no sentido 
de tratar-sc de autorização para o chamado "desvio de função do servidor público”, prática 
que é vedada pelo art. .37, inciso II, da Constituição Federal, cm nrtude da necessidade de a 
função exercida pelo servidor não ser alheia ao cargo para o qual foi originariamente 
provido.

O art. 2a do projeto, que acrescenta o § 12 ao art. 13 da Lei Complementar n. 
453, de 08 de dezembro de 2011, reserva o mínimo dc duas vagas para a progressão e 
promoção para cada Grupo Ocupacional. O dispositivo em tela, em suma, ensejará em 
despesa equivalente a RS 60.430,82 (sessenta mü quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois 
centavos) no exercício financeiro do corrente ano. Tal despesa, segundo consta na 
mensagem que acompanlia a proposta, enquadra-se na exceção contida § 3o do art. 16 da Lei 
Complementar Federal n. 101, de 4 dc maio de 2000.

No entanto, dcGdo à característica peculiar da despesa com pessoal - 
despesa obrigatória de caráter continuado - é necessário que seja obsen-ado o disposto no 
art. 17, §1°, da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 dc maio de 2000.

Impcnde ressaltar, ainda, que o art. 15 da Lei Complementar supracitada 
indica que as despesas de caráter continuado que nãt> atendam o disposto no art. 17 serão 
consideradas “iiào autorizadas, imgularvs e lesivas ao patrimônio público”, de modo que, ainda que 
a despesa .seja irrelevante, é necessária a estimativa do impacto orçamentário-financeiro a 
que se fere o inciso I do art. 16 para que não haja questionamentos a respeito da 
aplicabilidade e legalidade do benefício que será concedido aos sentidores cm decorrência da 
progressão e promoção.

1 Direito Munícipa! Brasileiro. 18* ed. MaJheiros. .São 1’aulo, 632.
2
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Por fim, anota-se que a matéria é estritamcncc ligada ao Poder Discricionário 
do Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a Direção Superior da Administração Pública e 
seus órgãos, e a quem cabe também definir, em última análise, por sua conveniência c 
oportunidade, sempre se norteando pelo interesse público envolvido e que, por esta razão, o 
mérito escapa da análise desta Assessoria.

Nestes termos, superadas as obser\-açòes realizadas, o projeto estará, sob o 
aspecto jurídico, cm condições de ser apreciado pelos Senhores V,ereadores.

E o parecer.

Sào josé dos Campos, 30 de outubro de 2018.
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Jani^^fSr dns^antos 

Assessora luridica
Sérgio Ricardo SanCAna 

Consultor da -\ssessoria Jurídica
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