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Ao Senhor
RAIZER FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Rua Almirante Barroso, nO261
NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo, 30 de novembro de 2021

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

1. Vimos à presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo legislativo, o
incluso Projeto de Lei Complementar que "Acrescenta, altera e revoga dispositivos da Lei
Municipal n° 333, de 19 de abril de 2000, que institui o Regime Jurídico Estatutário dos
Servidores Públicos Municipais, e dá outras providências."

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará integral
guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando nossos protestos
de consideração e respeito.

Atenciosamente,

C\\I \R \ \ll\ICIPIL DE\0\0 H."IBIR(;()

DOU' ,tR?iOía1üO 2{ '<O ~\{\:t

o 6 DEZ. 2021
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o presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo alterar e adequar a Lei
Municipal nO 333/2000 que institui o regime jurídico estatutário dos servidores públicos
municipais e dá outras providências.

A primeira alteração refere-se aos exames psicotécnicos.

A possibilidade de realização de exame psicotécnico pela Administração Pública
depende do cumprimento dos seguintes requisitos:

STF);
a) previsão legal e editalícia (art. 37, I, da CRFB e Súmula Vinculante n° 44 do

b) critérios objetivos que permitam o candidato exercer o direito à ampla defesa e
ao contraditório;

c) possibilidade de interposição de recurso contra o resultado, que deve ser
público (Tese 8 da Ed. 9 da Jurisprudência em Teses do STJ).

Já a Súmula Vinculante nO44 do STF estabelece que: "Só por lei se pode sujeitar
a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público". Ademais, o STF também
firmou o entendimento de que no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto
em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação com critérios objetivos, para
prosseguimento no certame (STF, RE 1.133.146, Tribunal Pleno, Dje 26.09.2019).

A redação atual do art. 14, inciso VI, estabelece como requisito essencial para
ingresso no cargo a boa saúde física e mental, comprovada através de inspeção médica
credenciada e, dentre outros exames, psicotécnico, eletroencefalograma, eletrocardiograma e
radiografia de tórax. Contudo, a cada novo concurso, são diversas as ações judiciais
questionando a legalidade de tal previsão e/ou o procedimento adotado para a aferição da
capacidade mental do servidor.

o texto da lei faz certa confusão entre requisitos para investidura (posse) e fase de
concurso. Nesse sentido, entendia-se que a "inspeção médica" englobaria o exame psicotécnico.

Ocorre que, fazendo uma análise mais técnica do exame psicotécnico em si, e
considerando os entendimentos jurisprudenciais consolidados, tem-se que não se trata de um
exame médico (por meio do qual se avaliam patologias), mas sim de uma avaliação psicológica
realizada por psicólogos (por meio do qual se avaliam características).

Ao contrário do atualmente previsto, a realização de exame psicotécnico deveria
ser reservada para determinados cargos que, em razão das suas especificidades, justificariam a
realização de tal exame, haja vista a necessidade/possibilidade de estabelecimento de
caracteristicas profissiológicas específicas, a exemplo do que atualmente ocorre com o cargo de
Guarda Municipal (exame que não restará alcançado pela alteração proposta).

A situação dos guardas municipais é distinta, uma vez que a necessidade de
realização da avaliação psicológica está inserida na Lei Municipal nO2.303/2011, na qual consta
a seguinte exigência:
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"9. Exame de Avaliação Psicológica, mediante o uso de instrumentos
psicológicos específicos avaliará as características pessoais do candidato,
a fim de analisar a sua adequabilidade ao perfil definido para a classe de
Guarda Municipal, com especial atenção ao registro e porte de arma em
conformidade com o disposto na legislação vigente."

Ademais, no caso da guarda municipal, enquanto a avaliação da capacidade física
e mental para o exercício do cargo ocorrerá após a nomeação do candidato, a eventual análise da
aptidão por meio de exame psicotécnico deveria ocorrer em momento anterior, ainda quando da
realização do concurso público, como condição de aprovação, a partir da definição das
características e do perfil profissiográfico específico para o cargo.

Outra alteração necessária na Lei decorre da Emenda Constitucional nO103/2019,
que determinou a retirada dos denominados "benefícios assistenciais" da competência dos
Regimes de Previdência Próprios dos Entes Federados, deixando-os a cargo destes,
exclusivamente, os benefícios previdenciários.

Contudo há diversos momentos em que a Lei estabelece como responsabilidade
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo _
IPASEM, a realização de perícia/avaliação médica, competência que lhe é estranha.

Tanto as avaliações médico-periciais (relacionados às licenças e aos eventos da
vida funcional do servidor) quanto os exames admissionais são de competência da
Administração Direta, que poderá exercê-la de forma direta (por seus servidores) ou indireta
(convênio ou contratação administrativa).

Assim, diversos artigos estão sendo alterados para excluir a menção ao IPASEM.

E com o objetivo de excluir a menção ao IPASEM, estão sendo alterados os
seguintes dispositivos: art. 23, ~ 6°; art. 34; art. 43; art. 44; art. 140-A, ~ 2°; art. 146; art. 225,
parágrafo único.

Ainda, percebeu-se a necessidade de corrigir a redação do caput do art. 15,
respeitando o disposto no Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei Federal nO13.146/20 15.

Também estão sendo adequadas diversas previsões constantes na Lei Municipal n°
333/2000 que não encontram espaço na legislação estatutária a partir da Constituição Federal de
1988 e alterações.

São as hipóteses de investidura em cargo público por meio da "ascensão" e da
"transposição", diferença no tratamento dado ao servidor em caso de licença adotante se
comparado à licença gestante, a necessidade de existência de efeito suspensivo ao recurso em
caso de aplicação de penalidade administrativa disciplinar e a concessão de licença especial para
servidores que possuem filhos ou menores sob sua guarda judicial, tutela ou curatela, com
deficiência física, sensorial e/ou mental que necessitem de atenção permanente e tratamento
educacional, fisioterápico e/ou terapêutico em instituição especializada.

Da mesma forma, está-se alterando a Lei Municipal n° 333/2000 para possibilitar
a adoção de regime de turno único de 06 (seis) horas em caso de exclusivo interesse do Serviço
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Público, sem preJUlZOda remuneração, além da possibilidade de diminuição da jornada de
trabalho do servidor, com respectiva redução proporcional da remuneração, a exemplo do que
ocorre com os servidores federais por meio da Medida Provisória nO2.174-28/2001 (que Institui,
no âmbito do Poder Executivo da União, o Programa de Desligamento Voluntário - PDV, a
jornada de trabalho reduzida com remuneração proporcional e a licença sem remuneração com
pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao servidor da administração pública direta,
autárquica e fundacional) e estadual por meio da Lei Estadual nO7.830/1983 (que Dispõe sobre
regime de trabalho para o Quadro Geral dos Funcionários Públicos Civis do Estado e dá outras
providências).

Também está-se alterando a redação dos artigos 101 e 102 para adequá-la à
possibilidade de elaboração dos laudos de periculosidade e insalubridade por engenheiro de
segurança do trabalho, devidamente habilitado.

Outra alteração será realizada na redação do art. 120 da Lei Municipal n°
333/2000, na busca de uniformizar o prazo de 180 dias, seja para licença gestante, seja para
licença adotante, a fim de atender o entendimento jurisprudencial que reconheceu
inconstitucional/ilegal essa diferenciação.

Nesse sentido, importante registrar que o Supremo Tribunal Federal, na data de 10
de março de 2016, nos autos do Recurso Extraordinário nO778889, fixou a seguinte Tese de
Repercussão Geral (Tema nO0782):

"Os prazos da licença adotante não podem ser inferiores aos prazos da
licença gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em
relação à licença adotante, não é possível fixar prazos diversos em função
da idade da criança adotada."

Da mesma forma, propôs-se a alteração da licença paternidade para 20 dias,
adequando o estatuto às legislações mais recentes sobre o tema, em especial o Decreto Federal n°
8.737/2016.

dois motivos.
No que diz respeito à alteração proposta para a licença especial, justifica-se por

A primeira razão consiste em uma adequação terminológica de algumas
expressões a partir da Lei Federal n° 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

A segunda razão, conforme já exposto anteriormente, deve-se ao fato de que há
diversos momentos em que a Lei estabelece como responsabilidade do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores. Municipais de Novo Hamburgo - IPASEM, a realização de
perícia/avaliação médica, competência que lhe é estranha. Assim, o objetivo é alterar esse
dispositivo para excluir a menção ao IPASEM.

O art. 212 da Lei Municipal nO333/2000 encontra-se disciplinado no "Capítulo
XXI - Do Processo Disciplinar", mais precisamente, na "Subseção III - Do Recurso e da
Revisão", o qual prevê a possibilidade de o acusado interpor recurso contra decisão que cominar
penalidade disciplinar. Atualmente, a redação do ~ 1°, do art. 212, determina que o recurso não
terá efeito suspensivo e o objetivo da alteração é definir que o recurso terá efeito suspensivo em
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caso de demissão, o que dá uma segurança jurídica ao acusado de somente sofrer as
consequências de penalidade tão grave aplicada quando a decisão administrativa for irrecorrível.

A alteração do art. 218 da Lei Municipal nO333/2000 visa retirar a expressão
"obrigatoriamente", uma vez que, no tocante à assistência à saúde, essa compulsoriedade foi
declarada inconstitucional. Nesse sentido, importante destacar o entendimento do Supremo
Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nO573540, em 14 de abril de
2010, ao fixar a seguinte Tese de Repercussão Geral (Tema n° 055):

"I - Os Estados membros possuem competência apenas para a instituição
de contribuição voltada ao custeio do regime de previdência de seus
servidores. Falece-lhes, portanto, competência para a criação de
contribuição ou qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de
serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados
aos seus servidores;
II - Não há óbice constitucional à prestação, pelos Estados, de serviços de
saúde a seus servidores, desde que a adesão a esses "planos" seja
facultativa."

Por fim, a nova redação do parágrafo umco, do art. 225 da Lei Municipal nO
333/2000, conforme já mencionado anteriormente, deve-se ao fato de que há diversos momentos
em que a Lei estabelece como responsabilidade do Instituto de Previdência e Assistência dos
Servidores Municipais de Novo Hamburgo - IPASEM, a realização de perícia/avaliação médica,
competência que lhe é estranha. Assim, o objetivo é alterar esse dispositivo para excluir a
menção ao IPASEM.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que nos levam
a submeter o presente Projeto de Lei Complementar à apreciação desta nobre Casa Legislativa,
rogando a apreciação e aprovação do mesmo, valendo-nos do ensejo para externar nossos
protestos de consideração e respeito.

"
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