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PARECER JURÍDICO 
 
 

Ilmo. Presidente da Câmara Municipal de Martinópole/CE 

A Assessoria fora convocada para realizar parecer técnico quanto a possibilidade de 

criação de cargos internos no Poder Legislativo de Martinópole, visto a necessidade de um 

cargo de auxiliar de serviços gerais e um cargo de recepcionista. 

Sobre a matéria cabe enaltecer que o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Martinópole em seu art. 105, I, estabelece: 

Art. 105 – A iniciativa dos projetos de Lei cabe a qualquer Vereador, à Mesa, as 

comissões da Câmara e ao Prefeito. 

Parágrafo único – São da competência exclusiva do Prefeito o projeto Orçamentária e 

os que: 

I – Criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumento de vencimentos ou 

despesas públicas, ressalvada a iniciativa da Câmara quanto aos projetos de 

organização dos servidores de sua secretaria: 

Referida legislação especial, amparou-se no art. 151 da Constituição Federal a qual 

determina que compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre criação de seus 

cargos. O mesmo se diga no tocante ao art. 52, inc. XIII, CF, que prevê a mesma atribuição em 

relação ao Senado Federal. 

Bem se vê que a matéria de criação de cargos afetos ao Poder Legislativo é de 

competência privativa do próprio Poder, contudo, no tocante aos vencimentos dos cargos 

do Poder Legislativo, o art. 51, inc. IV e o art. 52, inc. XIII da Magna Carta exigem lei para a 

fixação da remuneração dos cargos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, atribuindo 

às Casas, privativamente, a iniciativa legislativa para a matéria. 
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Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 

 IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 

lei de diretrizes orçamentárias;    

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 

 XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 

lei de diretrizes orçamentárias; 

Diante de todo o exposto, albergando-se em preceitos constitucionais, salvo melhor 

juízo, esta assessoria opina pela possibilidade de criação dos cargos supracitados por meio de 

resolução, contudo pela matéria de remuneração ter que passar por Lei de iniciativa do Poder 

Legislativo, opina-se pela criação e remuneração através de Projeto de Lei de Iniciativa do 

Poder Legislativo. 

Martinópole, 01 de fevereiro de 2019. 

 


