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MENSAGEM DE PROPOSTA DA EMENDA A LOM/TAUÁ NO.OO1 12022

Tauá-Ceará,24 dejaneiro de 2O22

Exmo. Sr.
Genival Coutinho Sobrinho
Presidente da Câmara Municipal de Tauá
NESTA.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a essa Augusta Câmara Municipal, para o devido
processamento legislativo, a proposta de Emenda Supressiva do art. 42 da Lei
Orgânica do Município, que estabelece horário corrido de expediente no serviço público

municipal, nos seguintes termos:
"Art. 42. O horárto de expediente do llunicípio não
ultrapassará a ser.s horas diárias, obedecendo jornada
de seúe às treze e de doze às dezoito horas, nos Íurnos
da manhá e tarde, resp*tivamente."

Os horários de expedientes definidos pela Lei Orgânica do Município
conflitam, inclusive, com o interesse público em virtude de serem incompatíveis com

horários da prestação de serviços de saúde, educação, assistência social e outros
serviços administrativos em geral, tendo em vista a diminuição de tempo de
atendimento ao cidadão e, ainda, a incompatibilidade de horários de expediente dos
servidores efetivos ocupantes de cargos de 20 ou 40 horas semanais, pois, se exigida
a carga horária a que se refere o art.42, os servidores que ocupam cargos de 20 horas
teriarn que cumprir 30 horas, ampliando em 50% (cinquenta por cento) sua carga
horária, ou, os servidores que exercem cargos de 40 horas, têm o benefício de
diminuição de 10 horas de seu expediente.

Além disso, o presente dispositivo é objeto de Ação de lnconstitucionalidade
com Pedido de medida Cautdar-pÍooessono0,624948S5-2Oí8.06.m{n, oorn trâmite
no Tribuna! de Justiça do Estado do Ceará, encontrando-se com Parecer do Douto
Procurador Geral de Justiça favorável à declaração de inconstitucionalidade
questionada, tendo porfundamento o entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo

vício de iniciativa da referida norma, porser matéria de competência da Chefe do Poder
Executivo. Junta oara sub§diar a presente mensagem o citado e r. Parecer Ministerial.
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A proposta de revogação do arl.42 da Lei Orgânica do Município se justiÍica
pelo fato de que sua vigência contraria a conveniência e eficiência do serviço público

municipal e, ainda, como mencionado, pela questionada inconstitucionalidade por vício
de inciativa.

Tendo a cerleza de que Vossa Excelência e seus ilustres pares avaliarão
os fundamentos da Emenda Supressiva ora proposta com a atenção que o assunto
requer, reitero, ao ensejo, protestos de respeito e consideração.

PATRICIA PEQUENO tuínado de forma disital poÍ

coSTAGOMESDE PÀTR«ApEor,fr{o(o5r^

AGUTAR:2336 8ss3372 S:ff,Elf,'$ ;ll'ffiTa
Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar

PreÍeita Municipal
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PROPOSTA DE EMENDA A LEI ORGÂNrcA DO MUNICíPIO DE TAUA - CEARA
No.001/2022.

Rwoga o art. {2 da Lei OÍgânica do
Município Tauá Ceará e dá outras
providências.

Art. ío. Fica revogado o art.42 da Lei Orgânica do Município de Tauá, Estado
do CeaÉ.

Art. 20. Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicaçáo.

PAçO DA PREFEITURA IIUNICIPAL DE TAttÁ , em 24 de janeiro de 2A22.

PATRICIAPEQUENO Àsinàdodeímdisnatpd

cosrAGor.EsDE'áH*m,::Ii,,,,
AGUIAR:2336899337 2 DàóG. 2o2z.0r 2,t 1r:5zrr $'m'

Patrícia Pequeno Costa Gomes de Aguiar
Prefeita Municipal
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Direta de Inconstitucionalidade n" 062494&85.2018.8.06.0000
Número MP: 08.2021.00149643-8
Requerente: Prefeito do Município de Tauá
Requerida: Câmara Municipal de Tauá

Egrégio Tribunal de Justiça,

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo então Prefeito do

Município de Tauá-CE, Sr. Carlos Windson Cavalcante Mota, por meio da qual apontou a

inconstitucionalidade do art. 42 da Lei Orgânica daquele ente federativo, porquanto teria

tratado de " ...matéría aleta a Àdminislração Pública Municipal, mormente a ftxação de

horário de EXPEDIENTE DIÁNO LIMITÁDO em apenas 06 (seis) horas, em maniJêsío

desacordo com os preceilos conslitucionais" -

A propósito, o dispositivo assim preceitua:

Arl. 42 - O horário de expediente no serviço público não ultrapassará as seis horas

diárias, obedecendo jomadas de sete às treze c doze iis dezoito horas, nos tumos da

maúã e tarde, respectivam€nt€,

Em linhas gerais, o Requerente destaca que a matéria tratada no artigo ora

impugnado é de iniciativa do Poder Executivo Municipal, e que seu comando vai de encontro

a outras leis municipais que estabelecem jomada de trabalho de 40 horas sernanais a diversas

categorias de servidores, de modo que a Câmara Legislativa, ao assim proceder, afrontou os

princípios da Separação de Poderes e da Continuidade do Serviço Público, além de incorrer

em vicio insanável de iniciativa, inconstitucionalidade formal que meÍece ser reconhecida por

meio da presente viajudicial.

Nesse contexto, pugnou pela declaração de inconstihrcionalidade do art.42 daLei

Orgânica do Município de Tauá-CE, apontando como parâmetro de controle os aft. 3'e 60,

II, § 2', "b" e "c", todos da Constituição do Estado do Ceará.

O pedido veio acompanhado dos documentos de fls. 21i235

Rua Assunção, I100, José Bonifácio, Fortaleza-CE - CEP 60050-01I
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GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

rPç:i

Antes de submeter o pleito cautelar

Desembargadora Relatora determinou a oitiva da

Ministerial.

a aprcclaÇao doOrgão Especial, a

deste OrgãoRequerida, bern assim

A despeito de regularmente notificada, a Requerida deixou transcorrer o prazo que

lhe fora conferido (vide certidão à fl. 249).

Por fim, os autos vieram com vista ao Ministério Público.

Eis o que havia para relataÍ. Segue a manifestaçào

O art. 42 constante da Lei Orgânica do Município de Tauá-CE tratou de assunto

relacionado à jornada laboral dos servidores públicos municipais, rnais especiÍicarnente

estabelecendo limite máximo de 6 horas diárias.

A propósito, assim dispõe a Constituição Estadual

Aí. 26. O Município reger-se-á por Lei Orqânica. votada em dois tumos, com
intersticio mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos mcmbros da Câmara
Municipal, que a promulgará, âtendidos os principios cstâbelecidos n€sta
Constituicão e na Constituicão Federal.

An. 60. Cabe a iniciative de leis:

t...1

§2' São de iniciativa
§sü!9:
a) criação de cargos, firnçóes ou empregos públicos na adrninistração direta,
auúfuqüca e fundacional, e de empregos nas empresa-s públicas e sociedades dc
economia mista prestadoÍas de serviços públicos, ou aumenio de sua remuneraçào;
b) seyyidores públicos da administração direta, autárquicr e fundacionsl. seu
replme iurídico. provimento de cargos. estabilidade e aposentadoria de civis e

militares, seu regime jurídico, ingresso, limites de idade, estabilidade, direitos e

deveres, reforma e trânsferência de policiais militares e de bombeiros militares para
a inaüvidade;
c) criação, orqrnizrcio. estruturacio e competências das Secretarias de Estado,
órgãos e entidades dr rdminlstrâcão públlcâ diretr e indúeta, coocessào,
permissão, autorização, delegação e outorga de serviços públicos;
(destaques nosso)

€
.o

í,
E

E

Rua Assunção, 1100, José Bonifácio, Fortaleza-CE - CEP 60050-0tl

Ocorre que o assunto em destaque diz respeito ao regime jurídico de servidores

públicos, matéria relacionada à organização adminis['ativa do municipio que,

necessariamente, é de exclusiva iniciativa do Chefe do ExecuÍivo Municipal, sob pena de

afronta ao principio da separação de poderes.

Obscrva-se, desse modo, que, em prestígio ao princípio da simetria, sào
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igualmente de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Municipal leis que

disponham sobre servidores públicos da administração direta, seu regime jurídico, além da

própria organização e estruturação administrativa.

A invasão da competência privativa do Chefe do Executivo local, impôs ainda

uma jornada reduzida aos servidores municipais, contrariando leis igualmente aprovadas pela

mesma Casa Legislativa acerca da jomada de trabalho de diversas categorias profissionais, o

que compromete o princípio da continuidade do serviço público.

A iniciativa legislativa da Câmara de Vereadores, que verse sobre matéria

reservada privativamente ao Chefe do Poder Executivo, constitui, poÍanto, afronta, ao aí. 3'

da Constituição Estadual, que pÍevê a independência c a harmonia entÍe os Poderes

Legislativo, Executivo e Judiciário.

Ressalte-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, em sede de

repercussão geral, já se pronunciou pela impossibilidade da Lei Orgânica Municipal versar

sobre a normatização de direitos dos servidores, sob pena de afronta à iniciativa do Chefe do

Executivo local, senão veja-se:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALTDADE TRIBUNAL DE ruSTIÇA -
ATUÀÇÃO - RF-\'|SÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que

possua ligação com a Constituição Federal, como ocorÍe quanlo aos preceitos

sensíveis, de adoção obrigatôria peta Carta estadual, admissível é o recurso

exraordinário Recurso Extraordinârio n" 199-293/SP, de miúa relatoria, e

Questão dc Ordsm na Ação Dketa de Inconstitucionalidade n' 1.529À.{T, da

relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO

SER\IDORES - DIREITOS. I)escebe. em lei orsânicr de município. a

normatizacão de direitos dos servidores, Dorqurnto a Drática ecaba Dor

âfronter e iniciativa do Chefe do Poder Executivo - Ações Diretas de

Inconstitucionalidade n" 2.9,14/PR. relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP,

3.295lAM, rclatadas pclo ministro Cczar Pcluso, c 3.3ó2lBA, dc minha rclatoria.

(RE -590829, RelatoÍ(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em

O5IO3I2OI5, ACÓRDÀO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERÂL - MÉR]TO

DJe-06 I DIVULG 27 -03-20 | 5 PIIBLIC 30-03-20 I 5)

Ern caso semelhante, assim decidiu o Tribunal de Justiça de Porto Alegre:

(

o

,§ê

í)
E
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ACÃo DIRETA I}E INCoNSTITUCIONALIDADE. LEI oRGÂNTce oo
MTINICÍPIO DE PORTO ALEGRE. JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INICIATTVA PRTVATIVA

lo
artigo 31, inciso XIII, da Lei Orqânica do MunicÍpio de Porto Alepre. a dispor
oue a duracão normal do trabalho de seus servidores não será suoerior a seis
horas diárias e trinta horas semanais é formalmente inconstitucional. por vício
de iniciativa. ante a violacão do disposto no artigo 60. inciso II. alínea b. da
Constituicão Estadual e artíso 61. § 1". inciso II. alínea c. da Constituicão
Federal. 2 As leis que tratam de servidores públicos e o respectivo reglme
iurídico sâo de iniciativa nrivativa do Chefe do Executivo. 3. Compreensão
estabelecida nelo STF. com repercussilo seral. no RE n" 590.829. no sentido de
qlre a Lei Oreânica Municipal não pode normatizar direitos de servidores. em
razão de alrontar a iniciativa nrivativa do Chefe do Pod.er Executivo. 4. Lei
Orpânice não se confunde com uma Constituicão. à dessemelhenca das
Constituicões Estaduais. e deve ser resida nos limites e de acordo com os

orincípios e balizas estabelecidos na Constituicáo Federal íart. 29 da CF).
ACÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
PROCEDENTE. UNÂNIME.
(TJ-RS - ADI: 70078142619 RS, Relator: Eduardo Uhleim, Data de Julgamento:
17/12/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diririo da Justiça do dia

25/0U2019)

O TRIBUNAL DE ruSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ possui sólida

jurisprudência sobre a matéria:

CONSTTTUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÀO CÍVEL. SERVIDOR

PUBLICO. LICENÇA ESPECIAL PREVISTA EM LEI ORGÂNICA. MUMCÍPIO

DE MORADA NOVA. VÍCIO DE INICIATIVA DETECTADO. CONTROLE

DIFUSO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIRMADA. CLÁUSULA DE

RESERVA DE PLENÁRIO. DISPENSA. JURISPRUDÊNCTN DO STF E

DISPOSITIVO DO NCPC. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. l.A Lei

Orgânica Municipal, ao outorgar a licença especial vindicada, acabou usurpando

atribuição do Prefeito, em manifesta afronta ao princípio da separação dos poderes.

Nos termos do art. 61, §lo, "c" da CF/l988, aplicável na esfera local em atenção ao

princípio da simetria com a Carta Federal, a iniciativa do processo legislativo de

formação de leis que dispoúam sobre o regime jurídico dos servidores públicos fica

reservada ao Chefe do Poder Executivo Municipal. 2.Com efeito, o Pleno do STF já

apreciou a controvérsia e estabeleceu, em sede de repercussão geral, a tese de que "é

inconstitucional, por afrontar a iniciativa prívativa do Chefe do Poder Executivo, a

normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município."

(RE n" 590.829À,ÍG - Tema 223). 3.Por ouho lado, registre-se que o caso concreto

dispensa a submissào da matéria ao Orgão Especial (cláusula de reserva de plenário

- art. 97 da CF/19E8 e Súmula Vinculante no l0), posto que já houve

.{

J
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pronuncíamento do Plenrírio do STF acsrca da matéria de fundo. Jurisprudência da

Corte Suprema e aÍt. 949, parágrafo úniço do NCPC. 4.Precedentes do Órgão

Especial do TJCE enfi'entanrJo o âmago da mesma questào jurídica em debate. 5.A

confirmaçào do vício de inconstitucionalidade com seus respectivos efeitos (ex

tunc) afasta a aplicabilidade da garantia do direito adquirido, não podendo a noÍna

viciada continuar incidindo no caso conçreto. 6.Apelação conhecida e não provida.

(Apelação n. 0024491-09.2018.8.06.0128, Relator (a): ANTÔNrO ARELARDO

BENEVIDES MORAES; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3" CÂMARA

DE DIREITO PUBLICO; Data do julgamento: L6ll2l20l9; Data de registro:

t6/t2l2ot9)

Pelo exposto, manifesta-se o Ministério Púbiico pela PROCEDÊNCIA do pedido

da presente ação direta, a frm de que seja declaradz a inconstitucionalidade do art. 42 daLei

Orgânica do Município de Tauá-CE (2015), porquanto ofensivo ao disposto nos art. 3o e 60,

II, § 2o, "b" e "c", todos da Constituição do Estado do Ceará.

É a manifestação.

Fortaleza, 03 de julho de 2021.

Manuel Pinheiro Freitas
Procurador-Geral de Justiça

Rua Assunçãor 1100, José Bonifácio, Fortalez*CE - CEP 60050-011


