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Adicional de Insalubridade e pagamentos retroativos . Possibilidade desde 
que Lei Específica autorize e com a existência de L audo Técnico 
classificando a insalubridade e o seu grau de acord o com a função do 
servidor.  
 
  
  O adicional de insalubridade é devido a todo o trabalhador que 
exerça atividades em ambiente prejudicial à sua saúde. Esse adicional 
somente poderá ser concedido quando houver comprovação do efetivo 
exercício em contato habitual ou permanente com agentes insalubres. O Laudo 
pericial conclusivo, é a condição. 
 
   Ressalta-se que não basta somente a existência da Lei Municipal 
do Regime Jurídico dos Servidores, eis que trata da insalubridade de forma 
genérica  eis que apenas remete a classificação, entre graus máximo, médio e 
mínimo. 
 
  Para a efetiva classificação da atividade como Insalubre e em 
qual grau, deve dispor um Laudo Pericial, elaborado por Engenheiro do 
Trabalho, habilitado para tanto que conclui ou não sobre a existência da 
insalubridade e em que grau. Conforme a classificação disposta neste laudo, 
para permitir o pagamento, deverá ser elaborada Lei Específica autorizando 
o pagamento, conforme a classificação das funções e  os graus de 
insalubridade, informadas no Laudo Pericial, que de verá estar em anexo a 
referida Lei.  
 
  Ocorre que como trata-se de alteração da Lei do regime jurídico 
dos servidores do Município, o que inclui os servidores do Poder Legislativo, o 
projeto de lei só poderá se dar por iniciativa do Prefeito, ou seja, do Poder 
Executivo, conforme art.61 da Constituição Federal, que aplica-se, em nível 
municipal, o mesmo regramento, uma vez que este alude o Presidente da 
República como figura representante do governo em esfera nacional, sendo 
que, sob enfoque municipal, o “chefe” é o Prefeito. Senão vejamos: 
 

CF/88 - Art. 61. (...) 
 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: 
(...) 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 
direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 
b) organização administrativa  e judiciária, matéria tributária e 
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração  dos 
Territórios; 
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c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime 
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e apos entadoria;  
d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da 
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territórios; 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da ad ministração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI;  

 
 Isto se deve ao fato de que a administração pública só pode atuar 
conforme a lei (art. 37 da CF-88 e 19 da CE-89), princípio da legalidade. Nesse 
sentido decisões recentes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 
referem que não é possível pagamento retroativo após o reconhec imento 
de existência de insalubridade em laudo pericial ad ministrativo,  devido à 
inexistência de lei específica autorizando.  
 

Ementa: SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. 
CARGOS DE SERVENTE E 
COZINHEIRA. ADICIONAL DEINSALUBRIDADE. LEI-SA Nº 3.070/07 
QUE ALTEROU A LEI-SA Nº 1.256/90. LAUDO ADMINISTRATIVO. 
RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE EM GRAU 
MÉDIO. PAGAMENTO RETROATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE . 1. O Estatuto 
dos Servidores do Município de Santo Ângelo foi alterado pela Lei-SA 
nº 3.070/07, dispondo que as atividades insalubres seriam aquelas 
definidas em Decreto Municipal, apurada conforme laudo 
administrativo.  O reconhecimento do direito da parte autora à 
percepção do adicional de insalubridade em grau méd io, a contar 
de MAI08, atende ao princípio da legalidade, uma ve z observadas 
as alterações legais atinentes à matéria.  Precedentes desta Corte. 
2. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
(Apelação Cível Nº 70036552768, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado 
em 29/01/2015) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. SERVIDOR 
PÚBLICO. SERVENTE E COZINHEIRA. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. - O adicional de insalubridade não era pago às 
autoras enquanto vigente a Lei Municipal nº 1.256/90 em sua 
redação original, que não indicava as atividades da s 
demandantes como insalubres, segundo a respectiva Lei 
regulamentadora (Lei Municipal nº 1.609/92). - A partir da 
publicação da Lei Municipal nº 3.070/2007, que alte rou a 
legislação de regência (Lei Municipal nº 1.256/90),  prevendo a 
elaboração de trabalho pericial no âmbito administr ativo a fim de 
verificar quais as atividades seriam consideradas i nsalubres, a 
municipalidade passou a pagar o adicional em grau m édio (20%), 
a contar do mês de maio de 2008.  - O reconhecimento do direito à 
percepção do adicional de insalubridade a contar da publicação da 
Lei Municipal nº 3.070/2007 atende ao princípio da legalidade, 
uma vez observadas as disposições legais atinentes à matéria.  
Precedentes desta Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. 



                                              Guia do Servidor Público 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.      4  

(AC nº 70038363693, 3ª Câmara Cível, relª Desª Matilde Chabar 
Maia, j. em 01DEZ11); 

 

APELAÇÃO CIVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. 
SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO. 
INSALUBRIDADE. CARGOS DE COZINHEIRA E DE SERVENTE. 
LEI MUNICIPAL Nº 1.256/1990. LAUDO TÉCNICO DAS 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO. NÃO REALIZAÇÃO DE 
PERÍCIA JUDICIAL. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. 1. As agentes 
públicas do Município de Santo Ângelo, investidas nas atividades de 
servente e de cozinheira, somente passaram a ter direito ao gozo 
da gratificação por exercício de atividade insalubr e a partir da 
data da realização do laudo administrativo, produzi do em maio/ 
2008, conforme autorizou a Lei Municipal nº 1.256/9 0, com as 
alterações feitas pela Lei nº 3.070/07. Princípio d a legalidade.  2. 
Não realização de prova técnica judicializada, a fim de demonstrar 
que as servidoras municipais de Santo Ângelo estavam expostas a 
agentes insalubres desde o momento da instituição legal de 
pagamento genérico da gratificação especial correspondente na 
legislação local, até o enquadramento administrativo. RECURSO 
PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. 

(AC nº 70045334463, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Rogério Gesta Leal, 
j. em 03NOV11); 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO 
DE SANTO ÂNGELO. COZINHEIRA. ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE. LM Nº 1.256/90 E LEI N.º 1.609/92. ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS QUE NÃO FORAM ENQUADRADAS COMO 
INSALUBRES. LM Nº 3.070/07, QUE INSTITUIU ALTERAÇÕES NA 
LM Nº 1.256/90. CONDICIONANDO A CONCESSÃO DA 
GRATIFICAÇÃO AO RECONHECIMENTO DA INSALUBRIDADE EM 
LAUDO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PAGAMENTO 
RETROATIVO DO ADICIONAL EM GRAU MÉDIO. 
DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Estando a 
Administração Pública vinculada ao princípio da leg alidade, para 
que seja pago adicional de insalubridade ao servido r público é 
necessária, além de expressa autorização na lei loc al, a efetiva 
demonstração das condições danosas à saúde na ativi dade 
laboral desempenhada.  2. Inicialmente, em atendimento à previsão 
do parágrafo único do art. 91 da Lei Municipal nº 1.256/90, a definição 
das atividades insalubres para fins de percepção do respectivo 
adicional foi efetuada pela Lei Municipal nº 1.609/92, que não 
enquadrou como insalubres as atividades desenvolvidas pelas 
demandantes, inerentes ao cargo de Cozinheira, elencadas na Lei 
Municipal nº 1.259/90. 3. Posteriormente, com a edição da Lei 
Municipal nº 3.070/07, que instituiu alterações na Lei Municipal nº 
1.256/90, a concessão do benefício ficou condicionada ao 
reconhecimento da insalubridade em laudo técnico, o qual, por sua 
vez, elaborado somente em abril de 2008, concluiu pela exposição 
das ocupantes do cargo de Cozinheira a agentes insalubres em grau 
médio. 4. Assim, inexistindo diploma legal e, após, perícia técnica, no 
período anterior a abril de 2008, reconhecendo o direito das autoras à 
percepção de gratificação de insalubridade em grau médio, descabida 
a pretendida retroação dos efeitos da concessão, ef etivada pela 
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municipalidade em maio de 2008, sob pena de violaçã o ao 
princípio da legalidade, já que nenhuma vantagem pe cuniária 
pode ser deferida ao servidor se não cumpridas as e xigências 
legais.  APELO DESPROVIDO. 

(AC nº 70038995189, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Ricardo Moreira Lins 
Pastl, j. em 15DEZ10); 

 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTO 
ÂNGELO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CARGO DE 
SERVENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 
EXISTÊNCIA DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA DEFININDO A 
ATIVIDADE EXERCIDA PELAS AUTORAS EM GRAU MÉDIO. 
DESCABIDA PERÍCIA JUDICIAL. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR 
DO ENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS 
SERVIDORES NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 92 DA LEI  
Nº 3.070/2007. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.  APELO 
DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(AC nº 70035437508, 4ª Câmara Cível, relª Desª Agathe Elsa 
Schmidt da Silva, j. em 18AGO10). 

 

 Como visto, portanto, a administração não está obrigada ao pagamento 
de adicional de insalubridade, ou diferenças de adicional de insalubridade, 
antes de criada a Lei Municipal específica, por projeto de lei de iniciativa do 
Poder Executivo, somente sendo obrigada após a sua publicação, lembrando 
que tal lei só pode conceder o adicional de insalubridade conforme determinar 
os graus de insalubridades referidos do laudo técnico. 
 
 A dúvida que pode surgir é se a Lei Específica a ser criada poderia 
dispor de forma retroativa, desde o período em que foi constatado o contato 
dos servidores com os agentes insalubres reconhecidos no Laudo Pericial. 
 
 É possível o projeto de lei dispor sobre o grau de insalubridade com 
efeitos retroativos a data da verificação da exposição aos servidores aos 
agentes insalubres conforme declarou o laudo técnico realizado posteriormente 
e tal fato não gera ato de improbidade administrativa, eis que a lei específica 
permitiria tais pagamentos retroativos. Porém deve se atentar ao prazo da 
prescrição quinquenal, ou seja, a retroatividade não poderia exceder 5 anos da 
publicação da lei. Senão vejamos: 
 
 

SERVIDORES DO HEMOMINAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 
- DIREITO RECONHECIDO PELA LEI ESTADUAL 10.745/92, 
REGULAMENTADA PELO DECRETO 39.032/97 - LAUDO PERICIAL 
- OMISSÃO DO PODER PÚBLICO - PAGAMENTO RETROATIVO - 
CABIMENTO. Ficando comprovado que as condições de 
insalubridade preexistiam à data da elaboração do laudo pericial a 
que se refere o Decreto 39.032/97, que veio regulamentar a Lei 
Estadual 10.745/92, a qual conferiu aos servidores públicos estaduais 
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o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, o pagamento 
do adicional respectivo deve ser feito retroativamente, respeitada a 
prescrição quinquenal.  (TJ-MG - AC: 10105093026216001 MG , 
Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 29/05/2014, 
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 
09/06/2014) 

 
 Conclui-se que para a efetiva classificação da atividade como Insalubre 
e em qual grau, deve dispor um Laudo Pericial, que conclui ou não sobre a 
existência da insalubridade e em que grau. A partir dai para permitir o 
pagamento, deverá ser elaborada Lei Específica autorizando o pagamento, 
sendo que o Laudo Pericial, deverá estar em anexo a projeto de lei o qual deve 
ser de iniciativa do Prefeito, conforme art.61 da Constituição Federal. Além 
disso, é possível o projeto de lei dispor sobre o grau de insalubridade com 
efeitos retroativos a data da verificação da exposição aos servidores aos 
agentes insalubres conforme declarar o laudo técnico realizado posteriormente 
e tal fato não gera ato de improbidade administrativa, eis que a lei específica 
permitiria tais pagamentos retroativos. Porém deve se atentar ao prazo da 
prescrição quinquenal, ou seja, a retroatividade não poderia exceder 5 anos da 
publicação da lei. 
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Alteração de carga horária e padrão de cargo vago. Não implicação do 
princípio da irredutibilidade salarial.  
 
 
   
  O quadro de cargos dos Poderes Executivo e Municipal devem 
estar organizados com uma estrutura adequada, visando o melhor 
desempenho no atendimento da necessidade local. A alteração de plano de 
carreira situa-se na esfera da discricionariedade, sujeitando-se a um juízo de 
conveniência e oportunidade da autoridade competente.  

 
  Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. MÉDICOS. CARGO PÚBLICO DE SUPERVISOR-
MÉDICO-PERITO DO QUADRO DO INSS. LEI FEDERAL 9620/98 
DE CRIAÇÃO DOS CARGOS. ESTIPULAÇÃO EXPRESSA DA 
JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DE 40 HORAS. NÃO 
CONFIGURAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A JORNADA 
SEMANAL DE 20 HORAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 
1. A relação estatutária, diferente da relação de trabalho contratual 
existente no âmbito da iniciativa privada, é a relação entre servidores 
e Poder Público. 
2. A fixação da jornada de trabalho do servidor públic o está 
adstrita ao interesse da Administração Pública, ten do em conta 
critérios de conveniência e oportunidade no exercíc io de seu 
poder discricionário, voltado para o interesse públ ico e o bem 
comum da coletividade.  
3. A lei nova pode  extinguir, reduzir ou criar vantagens , inclusive 
alterar a carga horária de trabalho dos servidores,  não existindo 
no ordenamento jurídico pátrio, a garantia de que o s servidores 
continuarão sempre disciplinados pelas disposições vigentes 
quando do ingresso no respectivo cargo público . 
4. Consoante orientação assentada na jurisprudência do STJ, o 
servidor público não tem direito adquirido a regime  jurídico, 
sendo-lhe assegurado, apenas pelo ordenamento const itucional 
pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.  
5. Assim, em se tratando de relação estatutária, deterá a 
Administração Pública o poder de alterar mediante lei o regime 
jurídico de seus servidores, inexistindo a garantia de que continuarão 
sempre disciplinados pelas disposições vigentes quando de seu 
ingresso. 
6. (...) 
8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, desprovido. 
(REsp 812.811/MG, Rel. Ministra  JANE SILVA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, 
julgado em 06/12/2007, DJ 07/02/2008 p. 1) (Grifou-se) 
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 Entretanto, a Constituição Federal, em seu art. 37, XV, garante a 
irredutibilidade dos vencimentos do ocupante de cargo público: 

 
  
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
(...) 
XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e 
empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 
XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I; 
 
 

 No que diz respeito ao vencimento, considerando a garantia de 
irredutibilidade, uma vez incrementada a carga horária, o vencimento deve ser 
incrementado na mesma proporção. 
 
  Considerando a jurisprudência dominante no STF, alicerçada no 
art. 37, XV, da Constituição Federal e ainda a suspensão dos efeitos dos §§ 1º 
e 2º do art. 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conclui-se que embora 
seja possível a redução da carga horária dos servidores, é defeso ao Poder 
Público a redução de vencimentos dos servidores em seu valor nominal, em 
razão de redução da carga horária. A redução da jornada de trabalho com a 
adequação dos vencimentos à nova carga horária ofende o princípio da 
irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos previsto na 
Constituição Federal. Senão vejamos: 
 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AUXÍLIO-INVALIDEZ. REDUÇÃO. 
REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO VALOR NOMINAL. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 
INOCORRÊNCIA. 1. Não há direito adquirido a regime jurídico, sendo 
possível, portanto, a redução ou mesmo a supressão de gratifi cações 
ou outras parcelas remuneratórias, desde que preservado o valor 
nominal da remuneração. Precedentes. 2. Para afi rmar que houve 
redução da remuneração seria necessária a análise dos fatos e 
provas. Incide no caso a Súmula n. 279 deste Tribunal Agravo 
regimental a que se nega provimento. (STF. RE-AgR 550650/PR, 
Segunda Turma, Relator: min. Eros Grau. Julgado em 10 jun. 2008, 
grifei)  

 

 Ressalta-se que pouco importa se o cargo é de livre nomeação e 
exoneração, o mesmo estando preenchido, nem mesmo a condição de livre 
nomeação e exoneração dos cargos em comissão afasta a garantia de 
irredutibilidade de vencimentos, prevista na Constituição Federal. Senão 
vejamos: 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM 
COMISSÃO. CÂMARA DE VEREADORES DE CAPÃO DO LEÃO. 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. LEI COMPLEMENTAR 
FEDERAL N.º 101/00. ARTIGO 23, §§ 1º E 2º, DA LC 101/00 
DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS PELO STF. ILEGALIDADE 
CONFIGURADA. 1. A condição de livre nomeação 
e exoneração dos cargos em comissão não afasta a ga rantia de 
irredutibilidade de vencimentos, prevista na Consti tuição 
Federal.  2. O artigo 23, §§ 1º e 2º, da Lei Complementar n.º 101/00 ¿ 
que permitia a redução de vencimentos para adequação dos entes 
federativos ao artigo 169 da CF ¿ foi declarado inconstitucional pelo 
Supremo Tribunal Federal. 3. Servidora ocupante de cargo em 
comissão que foi exonerada e nomeada no dia seguinte, no mesmo 
cargo e com a mesma jornada de trabalho, mas com redução 
vencimental de R$ 338,40. Ofensa à irredutibilidade de vencimentos. 
4. A Resolução n.º 107/2001, que teria reestruturado os cargos e 
salários dos servidores da Câmara Municipal, não foi juntada aos 
autos. Ônus que incumbia ao réu. Artigo 333, II, do CPC. APELAÇÃO 
PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70028812162, Quarta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, 
Julgado em 01/04/2009)  

   

 Ainda, para a alteração do vencimento de cargos públicos, alguns 
requisitos constitucionais e legais devem ser observados: 

 
1. O disposto no art. 169 da Constituição Federal1, sendo necessária autorização 

específica na lei de diretrizes orçamentárias e previsão no orçamento anual, com 
dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal 
e aos acréscimos dela decorrentes;  

 

2. O disposto no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal2, devendo o Projeto de Lei 
estar acompanhado do demonstrativo de estimativa de impacto orçamentário-

                                                 
1
  Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

 § 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de 
cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 
contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: I - 
se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; II - se houver autorização específica na lei de 
diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. 
2
  Art. 17 Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de 

lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal 
de sua execução por um período superior a dois exercícios. § 1º Os atos que criarem ou 
aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no 
inciso I do artigo 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. § 2º Para efeito do 
atendimento do § 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou 
aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo referido no § 1º do 
artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo 
aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. … § 4º A 
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financeiro e da indicação das medidas adotadas para compensação de seus 
efeitos financeiros, nos períodos seguintes; 

 

3. Os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, especificamente a alínea “b”, Inciso 
III, do art. 203 e inciso II, parágrafo único, do art. 224, que disciplinam a respeito 
dos percentuais de gastos com pessoal a serem observados pelo Poder Executivo 
municipal. 

 

  Conclui-se que as alterações de carga horária e vencimentos dos 
cargos públicos são possíveis, de acordo com os critérios de conveniência e 
oportunidade no exercício do poder discricionário dos Poderes Executivo e 
Legislativo. Bem como, para os cargos que estão vagos sequer há implicação 
referente ao Princípio da Irredutibilidade Salarial. Além disso, não ocorrendo  
aumento de despesa, não é sequer necessária a elaboração de estudo de 
impacto orçamentário financeiro. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
comprovação referida no § 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 
metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com 
as demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 
3  Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes 
percentuais: (...) 
 III - na esfera municipal: (…) b) 54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo. 
 
4
  Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada 

ao final de cada quadrimestre. Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa 
e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no 
excesso: 
 (…) II - criação de cargo, emprego ou função;  
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Valores de diárias para agentes políticos e servido res públicos devem ser 
fixados a critério da administração e com razoabili dade. Os reajustes das 
diárias previstos em resolução ou lei devem ser apl icados corretamente 
evitando ações judiciais que trariam maiores prejuí zos a administração. 
 
 
 É comum o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul realizar 
apontamentos quando existem irregularidades nos pagamentos de diárias, 
podendo originar glosas dentre outras penalidades. 

 

 Por exemplo, se a administração não observar o dispositivo legal quanto 
ao valor das diárias prevista em resolução, pode gerar apontamentos.  

  

 Determinada Câmara não cumpriu com a Resolução Legislativa nº 
02/2001 que previa, reajuste do valor das diárias nos mesmos índices e épocas 
dos reajustes concedidos aos servidores, sendo que tal atualização foi 
realizada somente até o ano 2007, por meio da Resolução nº 007/2007, não 
sendo realizada posteriormente. O Tribunal de Contas referiu que o fato 
caracterizou inobservância de norma legal, o que poderia ensejar demandas 
judiciais, recomendando ao atual gestor que reparasse o erro. Senão vejamos: 

 

PROCESSO Nº 3708-02.00/12-4  
Inconformidades.  Desvio de finalidade de 
cargo em comissão de Assessor Jurídico; 
Inobservância de dispositivo legal quanto ao 
valor das diárias. Contas Regulares, com 
ressalvas, do Senhor Eloy Arty Auler; Multa; 
Recomendação ao Atual Gestor.  
[…] 

Item 1.2 – Inobservância de dispositivo legal 
quanto ao valor das diárias. A Resolução 
Legislativa nº 02/2001 prevê, em seu artigo 14, o 
reajuste do valor das diárias nos mesmos índices 
e épocas dos reajustes concedidos aos 
servidores. Tal atualização foi realizada até 2007, 
por meio da Resolução nº 007/2007, não sendo 
realizada a posteriori. O fato caracteriza-se como 
inobservância de norma legal, podendo ensejar 
demandas judiciais. 

[…] 
 

 Em sua manifestação, a administração alegou que o artigo 14 da 
Resolução nº 02/2001 não seria autoaplicável, carecendo da edição de nova 
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norma. Também alegou não ter havido prejuízo ao erário, de ter atuado de 
acordo com o previsto na Resolução nº 007/2007 e solicitou o afastamento do 
aponte. Porém, o Ministério Público, em seu Parecer, registrou a ilegalidade de 
ato ou procedimento do agente público quando descumpre, por ação ou 
omissão, o que lhe está determinado em dispositivo, entendendo que deve ser 
mantida o apontamento. 

 

 O Tribunal de Contas manteve o apontamento, referindo que as 
alegações do Gestor não elidiram o fato gerador do aponte, razão pela qual 
manteve o aponte para fins de advertência ao Gestor para que tomasse as 
medidas cabíveis para evitar futuras indesejáveis ações judiciais contra o 
Legislativo Municipal. Foi aplicada ainda a imposição de multa ao Gestor pela 
irregularidade apurada. 

 

 Logo, o Poder Legislativo Municipal, terá de reajustar o valor das diárias 
conforme a Resolução Legislativa nº 02/2001, artigo 14, que prevê o reajuste 
do valor das diárias nos mesmos índices e épocas dos reajustes concedidos 
aos servidores. 

 

 Portanto, caso não seja do interesse do Poder Legislativo que as diárias 
sejam reajustadas conforme dispõe a resolução que regula a matéria, o mesmo 
deve proceder a elaboração de nova resolução estabelecendo os valores de 
diárias que entender razoáveis e revogar o dispositivo que trate do reajuste e 
não simplesmente não aplicá-lo, eis que configuraria irregularidade passível de 
apontamento e multa pelo Tribunal de Contas. 

 

 Quanto ao valor das diárias deve se ter em mente que deve existir 
razoabilidade na fixação das mesmas, sem valores excessivos, eis que a 
finalidade das mesmas é indenizar os gastos realizados pelos Vereadores e 
servidores, em deslocamentos de interesse da municipalidade e não com o 
intuito de distorção, caracterizando acréscimo de remuneração aos mesmos, 
que poderia levar até mesmo a ajuizamento de Ação Civil Pública, por parte do 
MP, por ato de improbidade administrativa e possível condenação. 

 

 Como por exemplo, a Reclamação nº 15997 perante o STF, por parte 
dos Vereadores, que foram condenados na devolução de valores de diárias, eis 
que entendidas com valor excessivo. Conforme esta decisão do STF, o TJ-RS 
concluiu que “restou comprovada a prática de atos de improbidade pelos réus 
enquanto exerciam o mandato de vereadores do município de (...) entre os 
anos de 2001 e 2004, consubstanciados na sua conduta de receber diárias 
superfaturadas e não prestar contas de gastos realizados”. Para o Tribunal, as 
alegações dos vereadores de que necessitavam das diárias para investimento 
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intelectual em seminários e congressos “não se justifica diante do gasto 
excessivo em município que não possui orçamento de vulto”. 

 

 

 Para que os Poderes Executivo e Legislativo não venham a ser 
apontados pelo Tribunal de Contas, o ideal é que os valores sugeridos de 
aumento dos valores de diárias estejam dentro da razoabilidade, não 
caracterizando excessividade, podendo como melhor solução fixar os valores 
parecidos com os que o Tribunal de Contas do RS paga a seus integrantes. 
Senão vejamos: 

 

TCRS – Resolução nº 1018 de 2014 […] Art.1 […] I No Estado:  a) 
Conselheiros,Conselheiros-Substitutos, Procurador-Geral e Adjuntos 
de Procurador: R$ 334,00; b) servidores efetivos, adidos e detentores 
de cargos em comissão: R$ 234,00; II Fora do Estado, no País : a) 
Conselheiros, Conselheiros-Substitutos, Procurador-Geral, Adjuntos 
de Procurador, servidores efetivos, adidos e detentores de cargos em 
comissão: R$ 630,00; e III Fora do País:  a) Conselheiros, 
Conselheiros-Substitutos, Procurador-Geral, Adjuntos de Procurador, 
servidores efetivos, adidos e detentores de cargos em comissão: R$ 
883,00; 

   
 Conclui-se que o valor das diárias devem ser reajustados conforme 
prevê a resolução que as instituiu, sob pena de apontamento e multa e 
advertência aplicadas pelo Tribunal de Contas, com o fundamento de que a 
administração não pode descumprir as normas municipais o que poderia gerar 
prejuízo ao município por sofrer possíveis ações judiciais. Bem como, que o 
valor das diárias deve ser fixado dentro da razoabilidade, como as fixadas pelo 
Tribunal de Contas do RS para seus próprios integrantes. 
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Servidores comissionados lotados nos gabinetes dos Vereadores. 
Competência para a nomeação e a exoneração.  
 
 
   
 A Constituição Federal dispõe no seu art. 37, inciso II que os cargos em 
comissão são de livre nomeação e exoneração. Senão vejamos: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao 
caput pela Emenda Constitucional nº 19/98). 

... 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
(Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98). 

 

 O inciso V da Constituição dispõe, ainda, que as atribuições de direção, 
chefia e assessoramento possuem o elemento “confiança” da autoridade 
superior a qual estará subordinado o ocupante do cargo. Senão vejamos: 

Art. 37. (...) 

V - 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; (Redação dada ao 
inciso pela Emenda Constitucional nº 19/98). 

  A competência, na esfera do Poder Legislativo, para dispor sobre a 
nomeação e exoneração dos servidores da Casa Legislativa lotados em cargos 
de provimento em comissão é do seu Presidente, que é a autoridade superior 
referida. 

Leciona, Celso Antônio Bandeira de Mello5: 

                                                 
5  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11ª ed. SP: Ed. 
Malheiros, 1999, p. 217. 



                                              Guia do Servidor Público 
15 

 

Centro de Estudos para Administração Pública Editora Ltda.  

Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa 
concurso público) são aqueles vocacionados para serem 
ocupados em caráter transitório por pessoa de confi ança da 
autoridade competente para preenchê-los , a qual também pode 
exonerar “ad nutum”, isto é, livremente, quem os esteja titularizando. 

 Ensina-nos Hely Lopes Meirelles6 sobre as competências dos 
representantes do Poder Legislativo e Executivo, quanto à organização de seus 
servidores: 

Ao Prefeito, como chefe do Executivo, compete propor à Câmara a 
organização do quadro de servidores da Prefeitura, ou seja, a criação 
e extinção de cargos , os vencimentos e vantagens, bem como 
nomear, promover, movimentar e punir os seus integr antes . 

(...) 

Quanto aos funcionários da Câmara , que só podem ser investidos 
no regime estatutário do Município, são dirigidos pelo presidente 
da Mesa , mas sujeitos à paridade com os da prefeitura. 

 

 Dentre as atribuições do Presidente da Câmara está a de dirigir, 
executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, o 
mesmo atuando em relação aos servidores como a mais alta autoridade 
hierárquica, como nos ensina Hely Lopes Meirelles7: 
 

Nessa qualidade, não obstante os serviços e os 
servidores estejam diretamente vinculados à secretaria ou 
à tesouraria, compete ao presidente exercer a 
administração superior desses órgãos da Câmara, 
expedindo os atos administrativos pertinentes e 
consubstanciados em portarias, instruções, ordens de 
serviço e outros de natureza executiva, embora as leis 
orgânicas confiram essa competência à Mesa. 
 

 Logo, a nomeação e a exoneração dos ocupantes de cargos em 
comissão não necessitam da aprovação do plenário, eis que é uma 
prerrogativa do Presidente da Câmara, que possui plena autonomia para 
nomear e exonerar cargos em comissão de acordo com a sua 
discricionariedade, considerando que os cargos são providos conforme a sua 
confiança e não dos demais vereadores, mesmo quanto aos servidores lotados 
em seus gabinetes. 
   

                                                 
6  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 
1991, p. 561. 
7  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro.13ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2003, p. 618. 
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 Conclui-se que cabe tão somente ao Presidente da Câmara, por sua 
escolha, nomear e exonerar servidores comissionados, de acordo com o seu 
critério de “confiança”, sendo ato discricionário seu. Logo, o Presidente da 
Câmara não é obrigado a seguir os pedidos dos demais vereadores quanto a 
nomeações e exonerações, mesmos daqueles servidores comissionados que 
lhes servem diretamente em seus gabinetes. Qualquer disposição regimental 
limitando tal prerrogativa do Presidente da Câmara, superior hierárquico, é 
inconstitucional. 
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Servidor público temporário também está vinculado a o regime jurídico 
único do município, afastando a competência da Just iça do Trabalho para 
julgar possíveis litígios  
 
  
 O contrato de prestação de serviço temporário, previsto no art. 37, IX, 
da CF/1988 terá sempre caráter jurídico-administrativo, ou seja, segue o 
regime jurídico único do município contratante, ainda naquelas hipóteses de 
que tenha sido prorrogado de maneira irregular.  
  

 Ou seja, nem mesmo a prolongação feita nesses moldes não transmuda 
o vínculo inicialmente estabelecido entre as partes para um liame celetista. 

 Desta forma, o servidor temporário que entrar com ação trabalhista na 
Justiça Especializada, deverá ter decisão de afastamento da competência da 
Justiça do Trabalho, para fixar a do juízo de Direito, qual seja a Justiça 
Comum8.  

  

 Quando estamos diante de conflito de competência no qual se discute se 
é a Justiça do Trabalho ou a Justiça Comum, a competente para julgar 
reclamação trabalhista entre servidores contratados em regime temporário e a 
Administração Pública, só se pode chegar a conclusão de que é a Justiça 
Comum. 

  

 Segundo a Constituição Federal, além da regra dos servidores públicos 
concursados ou nomeados em comissão, há casos excepcionais de 
contratação temporária: 

 

Art. 37 (...) (grifos nossos) IX - a lei estabelecerá os casos 
de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

 

 Com relação à competência a Constituição Federal faz uma primária 
distribuição em cinco justiças, quais sejam: Justiça Militar, Justiça do Trabalho, 
Justiça Federal, Justiça Eleitoral e Justiça Estadual. As quatro primeiras são 
consideradas Justiças Especiais, as quais têm suas competências 
expressamente previstas na Carta Maior, já a Justiça Estadual por ter 

                                                 
8 Precedentes citados do STF: RE 573.202-AM, DJe 5/12/2008; do STJ: CC 100.271-PE 
, DJe 6/4/2009. CC 106.748-MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 23/9/2009. 
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competência residual, é chamada de Justiça Comum e caberá aos Estados a 
sua distribuição. 

  

 

 A etapa inicial para fixação da competência é verificar qual, dentre as 
cinco Justiças, é a Justiça competente. No que tange à competência da Justiça 
do Trabalho está definida nos termos do artigo 114 da CF/88:  

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;  

II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;  

III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre 
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;  

IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data , 
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;  

V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição 
trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;  

VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 
decorrentes da relação de trabalho;  

VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;  

VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças 
que proferir; IX - outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004). 

 

 Note-se que, o dispositivo acima foi alterado pela EC 45/2004 e de 
acordo com a nova redação passou-se a atribuir competência à Justiça do 
Trabalho das ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de 
direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

  

 A jurisprudência é farta no sentido de que compete a Justiça Comum 
julgar litígio entre servidores temporários e a Administração Pública. Bem 
como, foi decidido em sede de ADI 3395 que o inciso I do art. 114 da CF deve 
ser interpretado de modo que a apreciação de causas instauradas entre o 
Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem 
estatutária ou de caráter jurídico-administrativo não é da competência da 
Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum. 
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ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO 
ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NATUREZA 
ADMINISTRATIVA. SUJEIÇÃO ÀS REGRAS DE DIREITO 
PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA CLT.  INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL DO ALEGADO DIREITO AO FGTS. AGRAVO 
REGIMENTAL DESPROVIDO. 

1.   O conceito de Trabalhador extraído do regime celetista não é 
aplicável a quem mantêm com a Administração Pública uma relação 
de caráter jurídico-administrativo, razão pela qual a regra do art. 19-A 
da Lei 8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, não se ajusta a 
estes últimos. Precedente: AgRg no AREsp 96.557/MG, Rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 27.6.2012. 

2.   Agravo Regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 233.671/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 
19/10/2012)[1] 

  

 Ressalte-se que a contratação temporária, como o próprio nome já diz, é 
por tempo determinado, pois tem por escopo atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público, com o fim de evitar fraude à regra do tempo 
determinado, a Lei8.745/93 prevê prazos máximos para a contratação e, em 
regra, veda a prorrogação dos contratos temporários, salvo em específicas 
exceções: 

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo 
determinado, observados os seguintes prazos máximos : (grifos 
nossos) (...) 

II - um ano, nos casos dos incisos II, IV e VI, alíneas d, f e m, do art. 
2o; (...) 

Parágrafo único. É admitida a prorrogação dos contratos: 

I - nos casos dos incisos III, IV e VI, alíneas b, d, f e m, do art. 
2o, desde que o prazo total não exceda dois anos; 

 

 Diante da expressa disposição legal que proíbe a prorrogação 
contratual, o STF manifestou entendimento no RE-573202 de que as 
prorrogações não alteram a natureza jurídica do vínculo, transfo rmando 
sua natureza tipicamente administrativa, num víncul o trabalhista.  Dessa 
forma, as repetidas mudanças do prazo de vigência do contrato, de temporário 
para indeterminado, pode até ensejar nulidade ou caracterizar ato de 
improbidade, com todas as consequências que isso acarreta, mas não altera a 
natureza do vínculo contratual e muito menos a competência da justiça. 

 Entendeu-se que a relação jurídica travada entre os servidores 
temporários e o Poder Público, ostentam caráter administrativo, eis que sua 
contratação é regulada por Lei que disciplinará entre as partes um contrato de 
Direito Administrativo, logo a relação não pode ser considerada de Direito do 
Trabalho. 
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 Conclui-se que o servidor público temporário também está vinculado ao 
regime jurídico único do município, afastando a competência da Justiça do 
Trabalho para julgar possíveis litígios. 

 


