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1. RELATÓRIO 

 

  Trata-se do Projeto de Lei nº 9/2018, de autoria do Sr. Prefeito, que “Altera 

dispositivos das Leis nº 2.198, de 03 de maio de 2004 que dispõe sobre a Organização 

Administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Unai – 

Unaprev e 2.199, de 03 de maio de 2004 que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos e 

Carreiras do Unaprev e dá outras providências”. 

 

2.  Recebido e publicado no quadro de avisos em 8 de fevereiro de 2018, o projeto sob 

comento foi distribuído à Douta Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Redação e Direitos 

Humanos, que se pronunciou favoravelmente a sua aprovação, acrescido de 6 (seis) emendas, nos 

termos do Parecer de fls 28-66.  

 

3.  Em seguida, tendo em vista a matéria estar tramitando em regime de urgência, esta 

foi distribuída conjuntamente nestas Comissões, que me designaram relator, para exame e parecer 

nos termos regimentais. 

 

4.  É o relatório. Passa-se à fundamentação. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO 
 

 

2.1 Aspectos da Comissão de Finanças Tributação Orçamento e Tomada de Contas 
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5.  A competência desta Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de 

Contas, para apreciar a matéria em questão, encontra-se inserida no art. 102, II, “d” e “g”,  da 

Resolução nº 195/92, que assim dispõe: 

 

Art. 102. A competência de cada Comissão Permanente decorre da matéria compreendida 

em sua denominação, incumbindo, especificamente: 

 

(...) 

 

II - à Comissão de Finanças, Tributação, Orçamento e Tomada de Contas: 

 

(...) 

 

d) repercussão financeira das proposições; 

 

(...) 

 

g) aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento 

ou diminuição de receita e despesa; 

 

(...) 

 

6.  Basicamente o projeto em questão tem por escopo a extinção e criação de cargos 

públicos, no âmbito do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unaí- 

Unaprev.  

 

7.  O autor pretende extinguir dois cargos, o de Administrador, de provimento efetivo, 

por desnecessidade, e o de Assessor Jurídico, de provimento em comissão, que foi declarado 

inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 10000.16.026316-6/000. 

 

8.  Em contrapartida, pretende-se criar dois cargos, o de Procurador, de provimento 

efetivo, para realizar as funções atualmente desempenhadas pelo Assessor Jurídico, e o Assessor 

Administrativo, Jurídico e Legislativo, de provimento em comissão, que irá assessorar diretamente 

o Diretor-Presidente do Unaprev. 

 

9.  Após essas considerações iniciais, cumpre esclarecer que a extinção e criação de 

cargos públicos em destaque podem gerar despesas para erário municipal, podendo acarretar, ainda, 

aumento no gasto de pessoal do Poder Executivo, razão pela qual, em caso de impacto nas finanças, 

devem-se observar condições de ordem orçamentária e financeira, tais como a exigência 
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constitucional da observância do limite com gastos de pessoal previsto em lei complementar, da 

existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender as despesas decorrentes da criação 

dos aludidos cargos, bem como autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (Art. 

169, § 1º, I e II, da CF/88). 

 

10.  A Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para o exercício financeiro de 2018 (Lei 

n.º 3.095/2017), por sua vez, em seu artigo 18, autoriza “as concessões de quaisquer vantagens, 

aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos ou funções, alterações de estrutura de 

carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o 

disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 2000” (LRF) (grifou-se). 

 

11.  Analisando os dispositivos da LRF que a LDO fez referência, percebe-se que o ato 

que acarrete aumento de despesa com pessoal será acompanhado de: a) estimativa do impacto 

orcamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes, 

incluindo a demonstração da origem dos recursos para seu custeio (Art. 16, I c/c Art. 17, § 1º); b) 

demonstração de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais 

previstas no Anexo de Metas Fiscais da LDO, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos 

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de 

despesa (Art. 17 §§ 2º e 3º); e c) declaração do ordenador de despesas de que o aumento tenha 

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 

Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Art. 16, II). Ressalte-se que fica dispensada 

dessas exigências a despesa considerada irrelevante, nos termos definidos pela LDO, o que não é o 

caso do presente projeto.   

 

12.  Desta forma, conclui-se que para que esta propositura possa prosperar à luz dos 

dispositivos constitucionais e legais transcritos é necessário que o autor tenha encaminhado junto 

com a matéria os documentos evidenciados nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo anterior, bem 

como demonstrado a existência de dotação orçamentária suficiente para atender o objeto de gasto e 

que o impacto do projeto não elevará as despesas com pessoal acima do limite previsto na LRF. Vê-

se pelo processo que o Nobre Autor cumpriu todas as exigências legais encaminhando toda a 

documentação citada, a qual se passa analisar nos parágrafos adiantes.     
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13.  Quanto à estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva 

entrar em vigor e nos dois subsequentes, acostada às fls. 20-24, constata-se que o Sr. Prefeito a 

elaborou em perfeita sintonia com o espírito da LRF, demonstrando que, em tese, o impacto do 

projeto será positivo para as finanças municipais. Isso porque a extinção de cargos prevista será 

mais do que suficiente para compensar a despesa com o provimento dos cargos criados. A tabela 

abaixo retrata a referida estimativa: 

 

Estimativa de Impacto Orçamentário Financeiro do PL 9/2018 

Descrição Período 

 2018 (R$) 2019 (R$) 2020 (R$) 

Cargos Extintos  -144.447,67 -177.593,50 -185.585,21 

Cargos Criados  118.731,45 145.976,29 152.545,22 

Impacto Orçamentário-Financeiro  -25.716,22 -31617,21 -33.039,99 

Fonte: Unaprev 

     

 

14.  Por outro lado, caso os cargos extintos não estejam providos, obviamente, não será 

possível compensar a despesa com o provimento dos cargos criados, devendo, dessa forma, com o 

fito de preservar as metas fiscais planejadas, haver o devido contingenciamento de despesas de 

natureza semelhante.     

 

15.  No que se referem às demais exigências a serem observadas no aumento de despesa 

com pessoal, deixa-se de analisá-las pelo fato de o projeto sob comento causar, em tese, impacto 

positivo no orçamento de pessoal.  

 

16.  Destarte, considerando que as alterações propostas, a princípio, impactarão 

positivamente nas finanças municipais, não se vislumbra nenhum impedimento para a aprovação da 

presente propositura. 

 

17.  No que tange às emendas apresentadas por este relator na Comissão de Justiça, 

passa-se a explicitá-las, nos parágrafos adiante.     
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18.  Quanto à Emenda de n.º 1, esta visa corrigir erro material verificado na redação 

original do artigo 1º, especificamente na expressão contida na ultima linha do artigo “dos anexos III 

e VIII da Lei Ordinária n.º 2.199, de 3 de maio de 2004” para “do item III do Anexo II e dos 

Anexos III e VIII da Lei Ordinária n.º 2.199, de 3 de maio de 2004”. Isso porque é no item III do 

Anexo II que consta o Grupo de Ocupação de Nível Superior. Mantém-se, no final, a expressão 

Anexo III, porque também deve ser excluído do Anexo III o Administrador I, II e III com seus 

respectivos níveis de vencimento, haja vista a exclusão do cargo. 

 

19.  No tocante a Emenda n.º 2, esta tão somente adequou a redação do artigo 2º com 

melhor técnica legislativa, sem alterar a essência do dispositivo. 

 

20.  Com relação à Emenda de n.º 3, esta visa alterar a redação do artigo 12 deste projeto 

para retirar da revogação os artigos 3º e 4º da Lei n.º 2.618, de 21 de outubro de 2009, tendo em 

vista que estes dispositivos estão sendo substituídos com a nova redação prevista no artigo 8º e 

Anexo I deste Projeto. 

 

21.  No que tange à Emenda de n.º 4, esta visa tão somente adequar a redação do Anexo 

III deste Projeto com melhor técnica legislativa, sem alterar sua essência. 

 

22.  Quanto à Emenda de n.º 5, esta visa incluir, no item 6 do Anexo IV deste Projeto, a 

Classe F para o cargo de Procurador, compatibilizando este item com as demais disposições do 

Projeto, que prevê a Classe F como a última classe de promoção do cargo de Procurador. 

 

23.  Por fim, quanto à Emenda de n.º 6, esta visa excluir das atribuições do cargo de 

Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo a função de emitir parecer técnico, por se tratar de 

atribuição atinente a cargo efetivo, pelo seu caráter permanente.  

 

2.2 Aspectos da Comissão Educação, Saúde, Saneamento e Assistência Social 

 

24.  Vencidas as questões de constitucionalidade, legalidade, e regimentalidade, compete 

a esta Comissão analisar o mérito da matéria que “amplia o número de vagas dos cargos que 

especifica e altera o Anexo II da Lei n.º 2.932, de 5 de setembro de 2014, que “altera dispositivos 
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das Leis n.º 2.198, de 3 de maio de 2004 que dispõe sobre a organização administrativa do Instituto 

de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Unaí – Unaprev – e n.º 2.199, de 3 de maio 

de 2004 que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos e carreiras do Unaprev, institui novas 

tabelas de vencimentos e dá outras providências.”. 

 

25.  A competência desta Comissão está prevista no inciso III do artigo 102 do 

Regimento Interno que assim diz: 

 
“III - Serviços, Obras, Transporte e Viação Municipais: 

 

a) matérias relativas ao serviço público da administração direta e indireta, inclusive 

fundacional e autárquica; 

b) regime jurídico dos servidores municipais;  

(...) 

f) matérias atinentes ao funcionalismo público municipal” 

 

26.  De acordo com o exposto, não resta dúvida de que o assunto proposto está 

devidamente elencado no bojo de atribuições desta Comissão. 

 

27.  Diante dos motivos elencados pelo Autor, conforme Mensagem n.º 87, de 5 de 

fevereiro de 2018 abaixo e com fundamento nos princípios éticos deste Relator, resta somente 

atender ao objeto da proposição em tela. 

 

MENSAGEM N.º 87, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018. 

 

Encaminha Projeto de Lei que especifica. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ – 

ESTADO DE MINAS GERAIS. 

1. Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência e, por vosso 

intermédio, à deliberação de seus Pares o incluso Projeto de Lei que “Altera dispositivos 

das Leis nº 2.198, de 03 de maio de 2004 que dispõe sobre a Organização Administrativa 

do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Unai – Unaprev e 

2.199, de 03 de maio de 2004 que dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos e 

Carreiras do Unaprev e dá outras providências”. 

 

2. A presente proposição, em seu artigo 1º, extingue o cargo de Administrador pelo 

fato de possuir as mesmas atribuições de administração (Anexo VIII da Lei nº 

2.199/2004) inerentes ao cargo de Diretor-Presidente, tornando assim desnecessária sua 

manutenção no quadro pessoa do Unaprev. 
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3. Distinta é a proposição do artigo 2º, diante da necessidade da criação do cargo de 

Procurador, posto que o Unaprev carece no seu quadro pessoal de servidor com 

provimento efetivo com as atribuições propostas no artigo 3º, com o escopo primordial de 

atuar em nome da autarquia em qualquer foro ou instância do Poder Judiciário. 

 

4. Por sua vez, o artigo 4º extingue o cargo em comissão de Assessor Jurídico em 

atendimento à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.026316-6/000, que 

declarou inconstitucional o Anexo I da Lei 2.198/2004 (com alterações dadas pela Lei nº 

2.618/2009). 

 

5. Para suprir o imperativo do Diretor-Presidente e do Conselho de Administração de um 

assessoramento nas áreas administrativa, jurídica e legislativa em todos os processos 

administrativos e comunicações internas do Unaprev, o artigo 5º cria o cargo de Assessor 

Administrativo, Jurídico e Legislativo de provimento em comissão devido ao fato da 

necessidade de ser pessoa de extrema confiança do dirigente do aludido instituto. 

6. Além do fator confiança do Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo, posto que, o 

Diretor-Presidente é responsável civil e criminalmente pelas suas decisões nos processos 

administrativos, as atribuições propostas no artigo 9º são exclusivamente de assessoramento 

estando devidamente adequadas à Constituição Estadual de Minas Gerais em seu artigo 23 

e à Constituição Federal em seu artigo 37 inciso V, ambos in verbis: 

 

“Art. 23. As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 

casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento.” (grifos nossos) 

 

 

7. Desta feita, a proposição do artigo 8º desta minuta, o cargo de Assessor Administrativo, 

Jurídico e Legislativo é de livre nomeação e exoneração do Diretor-Presidente do Unaprev, 

face ao quesito confiança. 

 

8. Para elucidar, os cargos comissionados, como o de Assessor Administrativo, Jurídico e 

Legislativo são estruturas funcionais autônomas que podem ser ocupadas por indivíduo sem 

vínculo com o órgão, e possuem natureza de confiança e o comprometimento pessoal entre o 

ocupante do cargo e o administrador superior que os nomeia, no caso em questão o (a) 

Diretor (a) Presidente do Unaprev (art. 8º-A da Lei 2.198/2004), sendo imprescindível o seu 

provimento em comissão. 

 

9. Assim através das atribuições aqui propostas, criará uma maior responsabilidade do 

cargo de Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo para com a autoridade superior, no 

caso o (a) Diretor (a) Presidente consubstanciando o laço de confiança que o cargo em 

comissão almeja. 

 

10. O professor Luiz Cláudio de Azevedo Chaves da Fundação Getúlio Vargas e da PUC-

Rio norteia com excelência, em seu artigo para a Revista do TCU nº. 130 de maio/agosto de 

2104 discorre sobre a necessidade de um assessoramento na área jurídica e legislativa, 

senão vejamos: 

 

“O papel do Assessor Jurídico/Legislativo é, senão outro, intermediar a vontade da 

sociedade, manejada nas ações dos representantes (vontade democrática) e o direito, 
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compreendendo a política pública que se deseja implementar e buscando estabelecer os 

mecanismos que viabilizem a realização dessa vontade estatal.” (grifos nossos). 

“O assessor jurídico/legislativo é sempre instado a manifestar-se em processos 

administrativos, ou em reuniões gerenciais (na qualidade de consultor), para opinar 

acerca da juridicidade das ações que a Administração pretende tomar. A partir das suas 

ponderações (escritas ou verbais), o Gestor toma a sua decisão de fazer ou deixar de fazer 

algo, segundo a orientação oferecida. Por meio de seu atuar, o causídico, antecipando os 

efeitos jurídicos das ações administrativas que se lhe encaminham, procura, como fim 

último, evitar vícios de legalidade que possam causar a nulidade de atos administrativos 

que lhes são submetidos para apreciação, ou ainda apresentarem caminhos juridicamente 

adequados para que o Gestor Público adote as corretas medidas para atendimento da 

necessidade coletiva.” (grifos nossos) 

11. Diante do apresentado se faz ainda mais necessário, pelo vínculo de responsabilidade de 

um Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo para com o gestor da aludida autarquia, 

sendo imprescindível seu provimento em comissão. 

 

12. Em relação a atribuição de manifestar através de pareceres Hely Lopes Meirelles 

(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 18a ed., São Paulo: 

Malheiros, 1993, pag. 195) bem definiu pareceres administrativos como sendo 

“manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração” não 

existindo qualquer óbice para essa atribuição ao cargo de Assessor Administrativo, Jurídico 

e Legislativo. 

 

13. Para o saudoso mestre, o parecer possui caráter exclusivamente opinativo, não 

acarretando vinculação da autoridade a que serve de consultor, daí a necessidade do cargo 

de Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo ser de estreito vínculo de confiança para 

com a autoridade que o nomeia. 

 

14. A doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, Celso Antônio Bandeira 

de.Curso de Direito Administrativo. 17a, ed., São Paulo: Malheiros, 2004, pag. 387) é no 

mesmo sentido, pois, na visão do ilustrado jurista, os pareceres são atos de administração 

consultiva e são aqueles que “visam a informar, elucidar, sugerir providências 

administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração ativa”. 

 

15. Igualmente, devido à natureza consultiva e opinativa (assessoramento) dos pareceres 

nos processos administrativos, é de suma importância aumentar a ligação de confiança, 

através das atribuições do cargo de Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo, que 

possui necessariamente características em comissão.  

 

16. Importante salientar que a revogação prevista no artigo 10º desta proposição se dá pelo 

fato da competência prevista no inciso II do artigo 5º-A da Lei n.º 2.198, de 03 de maio de 

2004 introduzido pelo artigo 6º da Lei nº. 2.383 de 29 de maio de 2006, possuir caráter 

técnico e burocrático não sendo compatível com as atribuições de assessoramento do cargo 

em comissão de Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo. 

 

17. Assim, as modificações apresentadas nesta minuta de projeto de lei, estão também de 

acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: 

 

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI MUNICIPAL. 

CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER DE 

ASSESSORAMENTO, CHEFIA OU DIREÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE 
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CONFIANÇA ENTRE SERVIDOR NOMEADO E SUPERIOR HIERÁRQUICO. 

IMPOSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. FIXAÇÃO DO MONTANTE DA 

REMUNERAÇÃO. RESERVA LEGAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO 

PUBLICADO EM 05.3.2012. Esta Corte entende que é inconstitucional a criação de cargos 

em comissão que não possuam caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não 

demandem relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. 

Precedentes. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a fixação do 

montante da remuneração de servidores públicos exige a adoção de lei formal e específica. 

As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que 

lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o que 

decidido no acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido 

e não provido. (STF – RE: 735788 GO, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 

12/08/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC 

29-08-2014)” 

 

18. Com relação ao impacto orçamentário-financeiro da proposta, cumpre observar que a 

criação do cargo de Procurador não aumentará despesas do Unaprev, ao contrário, 

diminuirá a despesa administrativa do aludido Instituto, posto que concomitantemente 

propõe-se a extinção do cargo de Administrador que possui nível de vencimento superior ao 

cargo criado. 

 

19. Assim, o impacto orçamentário-financeiro será negativo, pois extinguirá um cargo com 

vencimento de Nível Superior e criará um cargo de Nível Superior Intermediário (Anexo IV 

desta proposição). 

( 

20. Por conseguinte a criação do cargo de Assessor Administrativo, Jurídico e Legislativo 

não causará impacto orçamentário-financeiro, não  aumentando a  despesa da autarquia,  

posto  que, está sendo proposta a extinção do cargo de Assessor Jurídico com a mesma 

remuneração prevista no Anexo I desta minuta. 

 

21. São essas, senhor Presidente, as razões que nos motivam a submeter à apreciação dessa 

Laboriosa Casa o incluso projeto de lei, na expectativa de que a deliberação seja pela sua 

aprovação em REGIME DE URGÊNCIA, sendo desnecessário enfatizar a importância dos 

nobres edis para sua aprovação. 

 

22. Sendo o que se apresenta para o momento, despeço-me, reiterando a Vossa Excelência e 

aos demais parlamentares elevados votos de estima, consideração e apreço.  

Unaí, 5 de fevereiro de 2018; 74º da Instalação do Município. 

 

José Gomes Branquinho 

Prefeito 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Vereador OLIMPIO ANTUNES RIBEIRO NETO  

Presidente da Câmara Municipal de Unaí 

Nesta 
 

28.  Conforme se depreende da mensagem acima, diante da necessidade do Autor, torna-

se oportuno e conveniente extinguir o cargo de Administrador tendo em vista que se encontra vago 

e as atribuições são inerentes ao cargo de Diretor-Presidente; extinguir o cargo de Assessor Jurídico 
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em atendimento à ADIN nº 1.0000.16.026316-6/000; criar o cargo de Procurador, pois o Unaprev 

carece no seu quadro pessoal de servidor com provimento efetivo e criar o cargo de Assessor 

Administrativo, Jurídico e Legislativo de provimento em comissão devido ao fato da necessidade de 

ser pessoa de extrema confiança do dirigente do aludido instituto. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

29.  Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto de Lei nº 9/2018, acrescido das 

Emendas de n.ºs 1 a 6. 

 

  Plenário Vereador Geraldo Melgaço de Abreu, 9 de março de 2018. 

 

 

 

 

VEREADOR VALDIMIX SILVA 

Relator Designado 


