
                         PARECER JURÍDICO

PROJETO DE RESOLUÇÃO N°. 04/2013 – Oriundo do Legislativo

ASSUNTO: ALTERA A RESOLUÇÃO N°. 17/2010.

De autoria  da  Mesa  Diretora,  o  Projeto  de  Resolução em tela  modifica  a

Resolução  n°.  17/2010,  objetivando  alterar  a  estrutura  organizacional  do  Poder

Legislativo com a extinção de 1 (um) cargo vago de Motorista e 1 (um) cargo vago

de Serviços Gerais. Além disso, visa a transformação do cargo de Serviços Gerais

para o cargo de Copeiro, cujas atribuições, requisitos de qualificação, escolaridade,

remuneração,  habilitação  profissional  ou  especialização  exigidos  para  ingresso

sejam essencialmente similares.

É da competência do Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de

Itapoá  a  proposição  acerca  da  criação,  extinção  ou  transformação  da  estrutura

administrativa e do Plano de Carreira previsto na Resolução nº 17/2010, a fim de

organizar a estrutura administrativa e o funcionamento da Câmara, para se alcançar

os  objetivos  constitucionais  das  atividades  parlamentares  municipais,  conforme

previsão no art. 44, inciso II, VII, do art. 54, da Lei Orgânica de Itapoá, e do art. 19,

do art. 38, do art. 39, incisos II, XIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, do art. 244, art. 250,

do  Regimento  Interno,  e  das  disposições  da  Resolução  n.  17  de  2010,  que

regulamenta  o  Plano Cargos e  Carreiras do Poder  Legislativo de Itapoá,  da  Lei

Municipal n. 76 de 2001, da Lei Complementar Municipal n. 26 de 2010, e demais

leis municipais que garantem autonomia administrativa ao Presidente para organizar

os serviços legislativos e administrativos no Poder legislativo de Itapoá. 

A transformação do cargo público proposto no Projeto de Resolução em tela,

previsto  no  art.  48,  X,  da  Constituição  Federal  (que  prevê  a  possibilidade  de



transformação  de  cargos  públicos),  não  apresenta inconstitucionalidade,  pois

trata-se  de  mera  modificação  de  denominação  do  cargo  para  viabilizar  a

terceirização do serviço de limpeza na nova sede do Poder Legislativo de Itapoá. A

mudança na denominação do cargo de Serviços Gerais para Copeira não fere o art.

37, II, da Magna Carta, já que as atribuições do cargo, grau de escolaridade exigida,

remuneração,  habilitação  profissional,  especialização  exigida  para  ingresso  são

idênticos, apenas com 1 (uma) única supressão nas atribuições, num universo de 21

(vinte e uma) atribuições do cargo. Desta forma, não há que se falar em preterição à

exigência  de concurso  público,  porque  presente  afinidade  de  atribuições  e

equivalência de vencimentos, isto é, identidade substancial entre os cargos. 

Por  fim,  a  transformação  de  cargos  públicos  é  medida  com  alicerce

constitucional e que se destina à reorganização administrativa do Estado, mas deve

ser promovida com respeito ao paralelo princípio do concurso público, previsto no

art. 37, II, da Carta Magna de 1988. O Projeto de Resolução atende os parâmetros

consagrados  na  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  na  doutrina,  da

equivalência de atribuições, grau de escolaridade e requisitos de provimento, nível

remuneratório entre os cargos transformados e os novos cargos recém-criados pela

transformação.

Sobre as outras alterações propostas, trata-se de matéria de competência do

Chefe do Poder Legislativo.

Assim,  no  mérito,  o  Projeto  de  Resolução  nº  04/2013  não  apresenta

ilegalidades, em que opino pela normal tramitação do Projeto de Resolução.

É o entendimento deste procurador s.m.j. 

Itapoá/SC, 16 de agosto de 2013. 

Ademar Ribas do Valle Filho 

Procurador Jurídico do Legislativo


