
Prefeitura Municipal de Itapoá / SC

PARECER JURÍDICO
DATA: 19 de junho de 2017.

ASSUNTO: Exposição de Motivos e Justificativas n°. 351/2017.

Trata-se de Projeto de Lei  que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com a
Delegacia  de  Polícia  de  Itapoá,  objetivando  a  cessão  de  servidores  e  estagiário,  e  dá  outras
providências.

A Exposição de Motivos e Justificativas veio acompanhada da minuta do Projeto de Lei
Municipal.

É a síntese do necessário, passa-se para a análise.

Em  observação  as  disposições  do  epigrafado  Projeto  de  Lei,  este  obedece  a  técnica
legislativa, ora prescrita na Lei Complementar Federal n° 95/1998.

A Autoridade proponente é legítima e possui competência legal para dar início ao processo
legislativo.

No que tange a  fundamentação jurídica  da propositura,  trata-se  de assunto de interesse
local, ora definido como de competência municipal pela Constituição Federal de 1988.

Em análise aos aspectos formais e materiais da redação do epigrafado Projeto de Lei este
não apresenta inconstitucionalidade aparente. 

A possiblidade de ceder servidores para outro ente federado foi analisado pelo seguinte
préjulgado do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

Prejulgado:1009

A disposição ou cessão de servidores a órgãos ou entidades públicas de
outras esferas pode se dar desde que respaldada em autorização legislativa
vigente, amparada em norma legal, formalizada por instrumento adequado
(Portaria,  Resolução,  etc.),  e  constando do ato as  condições  da cessão.

A disposição  de  servidores  efetivos  à  Justiça  Eleitoral,  por  requisição
desta,  encontra  amparo legal,  sendo obrigação do Município,  apenas,  a
cessão  para  os  períodos  eleitorais.

Em face do preceituado no art. 62 da Lei Complementar nº 101/00 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF), o custeio pelo Município, de despesas de
competência  de  outros  entes,  somente  será  admitido  se  estiver
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contemplado na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual,
e  pactuado  entre  os  entes,  através  de  convênio,  acordo,  ajuste  ou
congênere,  conforme  dispuser  legislação  específica.

A cessão  de  servidores  públicos  municipais  (colocados  à  disposição)  a
outros  entes  da  Federação,  com  ônus  para  o  Município,  equipara-se  à
contribuição para o custeio de despesas de competência de outros entes de
que  trata  o  art.  62  da  Lei  Complementar  nº  101/00.

A Câmara de Vereadores somente poderá suportar o ônus do pagamento da
remuneração e encargos dos servidores cedidos para órgãos e entidades de
outros entes da Federação,  se atendidos os requisitos do art.  62 da Lei
Complementar  nº  101/00  (Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF).

Na apuração das despesas totais com pessoal (arts. 18, 19, 20 e 22 da LRF)
as despesas com servidores cedidos serão consideradas no Poder ou Órgão
que  efetuar  o  pagamento  da  remuneração  e  encargos  correspondentes.

Processo: CON-01/00120016
Parecer: COG - 177/01
Decisão: 1282/2001

Origem:
Câmara  Municipal  de
Otacílio Costa

Relator:
Conselheiro  Antero
Nercolini

Data da Sessão: 16/07/2001
Data  do  Diário
Oficial:

14/09/2001

Ainda, acerca da cessão de servidores municipais:

Prejulgado:1364

1.  Não  é  permitida  a  contratação  de  pessoal  pela  Administração
Pública  fora dos  casos  previstos  expressamente  pela  Constituição
Federal. Não pode o Município contratar estagiários e cedê-los ao
Fórum de Justiça da Comarca para atender  à solicitação do MM.
Juiz  daquela  Comarca.

2.  A  contratação  de  pessoal  por  tempo  determinado,  conforme
disposto  na  Constituição  Federal,  art.  37,  inciso  IX,  visa  ao
atendimento  de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
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público.  A demanda  de  ingresso  de  pessoal  para  desempenho  de
serviço  público,  verificada  em órgão do Poder  Judiciário,  não  se
constitui  em hipótese  a  ser  albergada  por  lei  que  regulamente  a
contratação por município para atender à necessidade temporária de
excepcional  interesse  público.

3. A rigor, escapa à estrita competência municipal suportar despesas
com a cessão de servidores municipais para atender a deficiências de
pessoal  do  Poder  Judiciário  estadual,  porquanto  os  servidores
municipais devem exercer suas atividades nos órgãos e entidades a
que estão vinculados e nas atribuições dos respectivos cargos, razão
da  admissão  no  serviço  público  municipal.

Contudo, no campo cooperativo com outras esferas administrativas,
será  admissível  a  cessão  de  servidores  para  o  Poder  Judiciário
quando atendidas às seguintes condições:a) demonstração do caráter
excepcional  da  cessão;b)  demonstração  do  relevante  interesse
público  local  na  cessão  do  servidor  efetivo;c)  existência  de
autorização  legislativa  para  o  Chefe  do  Poder  editar  ato
regularizando a cessão;d) desoneração do Município dos custos com
remuneração e encargos sociais do servidor cedido, que devem ser
suportados  pelo  órgão  ou  entidade  cessionária;e)  atendimento  ao
disposto  no  art.  62  da  Lei  Complementar  nº  101/00  quando,
excepcionalmente,  os  custos  sejam  suportados  pelo  Município
(autorização  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  na  Lei
Orçamentária  Anual  e  convênio,  acordo,  ajuste  ou  congênere
específico);f)  exclusivamente  de  servidores  efetivos,  vedada  a
cessão de servidores contratados em caráter temporário, de qualquer
natureza,  e  de  ocupantes  de  cargo  em  comissão.

Os Juízes  podem promover  a requisição de servidores  municipais
para  atuar  em  cartórios  judiciais  somente  quando  se  destinar  à
prestação  de  serviço  em  cartório  eleitoral,  durante  o  período
eleitoral, desde que observado o prazo de 1 (um) ano, prorrogável,
não excedendo a 1 (um) servidor por 10.000 (dez mil)  ou fração
superior  a  5.000 (cinco mil)  eleitores  inscritos  na Zona Eleitoral,
bem como as demais disposições legais (art. 365 do Código Eleitoral
e  Lei  Federal  nº  6.999/82).  As  requisições  para  os  Cartórios
Eleitorais deverão recair em servidor lotado na área de jurisdição do
respectivo  Juízo  Eleitoral,  situação  em  que  o  Município  fica
obrigado a ceder servidor efetivo ao Cartório Eleitoral da Comarca
cuja área de jurisdição esteja incluso, com o ônus para Município se
houver  autorização  na  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  na  Lei
Orçamentária  Anual  do  respectivo  Município,  em observância  ao
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estabelecido  no  art.  62  da  Lei  Complementar  nº  101/2000.

Na apuração das despesas totais com pessoal (arts. 18 a 20 e 22 da
LRF),  as  despesas  com servidores  cedidos  serão  consideradas  no
Poder ou Órgão que efetuar o pagamento da remuneração e encargos
correspondentes.

Processo: CON-01/03400923
Parecer: COG-590/02
Decisão: 1247/2003

Origem:
Câmara  Municipal  de
Capinzal

Relator:
Conselheiro  Otávio
Gilson dos Santos

Data da Sessão: 05/05/2003
Data  do  Diário
Oficial:

01/07/2003

Ante ao exposto,  deverá ser efetuada as correções  no projeto de lei,  de modo a
torná-lo compatível com as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
e após, poderá a propositura ser encaminhada para a Casa de Leis Municipal.

É o parecer, s.m.j.

Itapoá/SC, 19 de junho de 2017.
         

                       
MARCELE DE ALMEIDA RODRIGUES

Procuradora Municipal
(assinado digitalmente)

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, parágrafo 3o e parágrafo 4o da  Lei Orgânica de
Itapoá, Resolução n. 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil).   
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