PL 2543/2015 - Consórcios (Contratação de pessoal via Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT)
Descrição: Altera o § 2º do art. 6º da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para estabelecer
que, no consórcio público com personalidade jurídica de direito público, o pessoal
será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Local:
PLEN
Situação: Pronta para Pauta
Despacho: Às Comissões de Trabalho, de Administração e Serviço Público e Constituição e
Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação do
Plenário. Regime de Tramitação: Prioridade
Posição da CNM: A FAVOR
Justificativa:
Fator primordial que concorre para a aprovação deste projeto repousa na previsão legal (art. 29
da Lei 11.107/2005) de que os consórcios públicos podem ser extintos a qualque tempo. O § 2º
do art. 29 prescreve que “com a extinção, o pessoal cedido ao consórcio público retornará aos
seus órgãos de origem, e os empregados públicos terão automaticamente rescindidos os seus
contratos de trabalho com o consórcio”. Acontece que se o consórcio for obrigado a contratar
servidores regidos pelo regime estatutário, após três anos de efetivo serviço, estes servidores
alcançam estabilidade e, nos termos dos incisos I, II e III do §1º do art. 41, da CF, a extinção do
consórcio não é causa legal para a perda do cargo.
Já o § 3º do art. 41, da CF, prescreve que “extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade,
o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de
serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo”. Acontece que se o consórcio
público foi extinto, não haverá como reaproveita-lo em outro cargo e tampouco é viável exigir
que um ou mais municípios que eram consorciados assumam o encargo, já que cada município
deve respeito ao seu organograma funcional previsto em lei, além da questão do limite de gasto
com pessoal.
Saiba mais:
Texto original
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1367397&filename=PL+2543/2015
Veja a tramitação do projeto na íntegra
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1598536

