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Altera  a  Lei  n°  5.930/2015,  de  13/04/2015,  que  "Disp6e
sobre a estrutura administrativa da Camara Municipal de
Jacarei e d6 outras providencias".

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRiBuleoEs   QUE   LHE   SAO   cONFERIDAs   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°    No  quadro  de  atividades  constante  do  artigo  9°  da

Lei  n°  5.930/2015,  de  13  de  abril  de  2015,  que  disp6e  sobre  a  estrutura  adminjstrativa

da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  relativamente  ao  pagamento  mensal  de  Gratificagao

por   Desempenho   de  Atividade  -   GDA,   fica   suprimida   a   Comissao   para   Processo
Administrativo  e  as  atividades  Comissao  de  Avaliagao  de  Desempenho  e  Fiscal  de

Controle    lnterno    passam    a    ser,    respectivamente,    Comissao    de    Avaliaeao    de

Desempenho e para Processo Administrativo e Fiscal de Controle Inferno e Ouvidoria.

Art.  20     0  artigo   14  da   Lei  n°  5.930/2015  passa  a  ter  a

seguinte redagao:

"Art.  14.    Em  nenhuma  hip6tese  a  Gratificagao  por  Desempenho  de

Atividade -  GDA se  incorporara  aos vencimentos do servidor e  sobre ela  nao  incidirao

descontos previdenciarios."

Art.  3°    0  artigo  23  da  Lei  n°  5.930/2015  passa  a  vigorar

com a seguinte redaeao:

"Art.  23.    As  horas  de  trabalho  que  excederem  a jornada  normal  do

servidor  poderao,  por  sua  solicitagao,  ser concedidas  em  descanso,  observando-se  a

f6rmula   de   c6Iculo   do   artigo   190   da   Lei   Complementar  n°   13/93  -   Estatuto   dos

serv|dores pdblicos do Municiplo de Jacarei.                                                                     z|L'
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Art. 4°   Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Camara Municipal de Jacarej`,a-:--::i-i:L`=:`

LUCIMAR

fevereiro de 2018.

LUIZ

Vereadora - PSDB
Presidente

ABNER DE MADUREIRA
Vereador - PR
1 o Secretario

/

I-PV
taria

AUTORIA:  VEREADORES  LUCIMAR  PONCIANO  LUIZ,  ABNER  DE  MADUREIRA  E

DRA.  MARCIA SANTOS (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO),
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Projeto  de  Lei  -Altera  a  Lei  n°  5.930/2015.  de  13/04/2015.  clue  "DisD6e
estrutura administrativa da Camara Municipal de Jacarei e da outras Drovjdencia§'9'.
- Folha 3

JUSTIFICATIVA

A presente  propositura,  em  seu  artigo  1°,  objetiva  aprimorar

a  atual  regulamentagao  das  atividades desta  Casa  Legislativa  remuneradas  atrav6s de

Gratificaeao por Desempenho de Atividade -GDA, conforme recentes apontamentos do

Tribunal de Contas de Sao Paulo.

Segundo  constou  do   tlltimo  relat6rio  t6cnico  emanado  da

Corte  de  Contas   (TC-5073/989/16),   o   regramento  atual   para  a  fungao  de   Controle

lnterno   (Resolugao   n°   708/2016),    nao   atenderia   satisfatoriamente   o   mandamento

insculpido no artigo 74 da Constituigao Federal.

Em    suma,    referida    comissao    nao    teria    a    necessaria

autonomia   para   o   pleno   exercicio  de   suas  fung6es,   mormente   diante  da   natureza

comissionada  da  funeao,  ainda  que  destinada  a  servidores  efetivos  e  estaveis.  Assim,

atraves   de   projeto   de   resolugao   pr6prio,   estamos   propondo   uma   nova   forma   de

funcionamento da atividade.

No  mesmo  diapasao,  o  citado  relat6rio  tambem  apontou  a

inexjstencia   de   uma   Ouvidoria   no   ambito   do   Poder   Legislativo,   Diante   da   aludida

recomendagao,  buscamos  acrescer  a  atribuigao  do  Controle  lnterno  a  relevante  tare fa

de ouv|dor, com vistas a melhor atender a p°Pu'a9a°                                                                   V

lmportante  consignar que tal  providencia  privilegia,  tambem,

a  economia  em  beneficio  do  erario,  na  medida  em  que  a  criagao  de  urn  cargo  para  o

exercicio  de  tao  relevantes  fune6es  (controle  interno  e  ouvidor)  demandaria  urn  custo

expressivo,  com  baixissima  eficiencia,  especialmente  diante  das  informae6es  tecnicas

colhidas junto aos setores competentes desta Casa de Leis.

Ei
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Na       linha      da      economia      e      da       eficiencia,       ap6s

acompanhamento das atividades da  Comissao de  Processo Administrativo,  verificou-se

uma reduzida atuagao que nao justifica sua manutengao,  razao pela qual propomos sua

extin?ao.

Vale  ressaltar,  ainda,  que  a  extineao  da  referida  Comissao

nao acarretara qualquer prejuizo,  na medida em que suas fung6es serao incorporadas a

atual  Comissao de Avaliagao de  Desempenho,  que sera  renomeada ap6s a  aprova?ao

do presente projeto.

Com   relagao   aos   artigos   2°   e   3°   do   presente   projeto,

propondo alterag6es aos artigos 14 e 23 da Lei n° 5.930/2015,  levamos em conta que os

mesmos conflitam com os artigos 76 e 190 da  Lei Complementar n° 13, de 7 de outubro

de   1993   (Estatuto   dos   Servidores   Pdblicos   do   Municipio   de   Jacarei)   e,   portanto,

necessitam das adequag6es pertinentes.

Por  fim,   feitos   estes   registros,   esperamos   contar  com   o

apoio   dos   nobres   pares   para   a   aprovagao   deste   projeto,   pelo   que   antecipamos

agradecimentos.

Camara Municipal de Jacaref ,"

LucllvIA
Vereadora - P

Presidente

de fevereiro de 2018.

ABNER DE MADUREIRA
Vereador - PR
|o Secrefario
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LEI    N°    5.930/2015

dr.
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Disp6e  sobre  a  estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal
de Jacarei e da outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

CApiTULO  I

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

SECAO I

DISPOSICOES GERAIS

Art.10         A  estrutura  administrativa  da  camara  Municipal  de

Jacarei fica reorganizada de conformidade com o disposto na presente Lei.

Art. 2°        A    estrutura    administrativa    basjca    da    Camara

Municipal de Jacarei e composta pelos seguintes 6rgaos:

I.          Mesa Diretora;

11.        Gabineteda  presidencja;

Ill.      Gabinetes de vereador;

IV.      Diregao Geral;  (Revogado pela  Lei 6.140/2017)

V.       Secretaria de Administracao;

Vl.      Secretaria de Assuntos Juridicos;

Vll.    Secretaria de comunjcacao;

VIll.    Secretaria Legislativa.

IX.      Setorde proposituras;

§ 1°   As Secretarias de Administragao, de Assuntos Juridicos,

de     Comunicagao     e     Legislativa     constituem     6rgaos     que     terao     por     responsaveis

administrativos,   respectivamente,   o  Secretario-Diretor  Administrativo,   o  Secretario-Diretor

Praga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP:  12327-901  -Tel.:  (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br
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46 Chefe de Gabinete da Presid6ncia 01 CCC 6 . 34 1 , 1 2

47 Chefe de Gabinete Parlamentar 13 CCC 6.341,12

48
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(Revogado pela Lei 6.140/2017)
'

§ 1°    Os   cargos  de  Chefe  de   Gabinete   Parlamentar  e   de

Assessor  Politico,  por caracterizarem  fungao  politica  de  chefia  e  de  assessoramento  direto

ao  Vereador,  serao  preenchidos  mediante  indicagao  escrita  de  cada  parlamentar,  para  o

respectivo  Gabinete,  respeitados  os  requisitos  estabelecidos  nesta  Lei,  com  nomeagao  por

Portaria do Presidente.

§2°    0   ntimero   de   cargos   de   assessoramento   politico   a

vereanga   estabelecido   neste   artigo   fica   vinculado   a   manutengao   do   ntlmero   atual   de

cadeiras parlamentares.

§3°    No   caso   do   aumento   do   numero   de   Vereadores,

conforme   autoriza   a   Constituieao    Federal,    o   nt]mero   de   cargos   por   Gabinete   sera

obrigatoriamente reduzido,  de forma proporcional.

CApiTULO  11

GRATIFICAQAO  POR  DESEMPENHO  DE ATIVIDADE

Art. 9°        Sera  devido  o  pagamento  mensal  de  Gratificagao

por  Desempenho  de  Atividade  -  GDA,  na  conformidade  da  tabela  abaixo,  aos  servidores

que venham a desempenhar as seguintes atividades:

QUADRO DE ATIVIDADES QUANTIDADE CATEGORIA VALOR (RS)

Assessor das Comiss6es Permanentes 01 GDA 02 660,48
Comissao de Avaliaeao de Desempenho 03 GDA 01 495,35
Comissao de Cerimonial 04 GDA 01 495,35
Comissao de Licitae6es 03 GDA 01 495,35
Comissao para Processo Administrativo 03 GDA 01 495,35
Controlador Patrimonial 02 GDA 01 495,35
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Equipe de apoio do Pregao 02 GDA 01 495,35
Fiscal de Controle Inferno 03 GDA 02 660,48
Pregoeiro 01 GDA 02 660,48
Promotor de Acesso a lnformaeao 01 GDA 02 660,48
Promotor da Preservagao do Patrim6nio

01 GDA 02 660,48
Hist6rico  Legislativo

Paragrafo    tlnico.        Fica   facultado    o   desenvolvimento   de

atividade do quadro anterior sob a forma de voluntariado,  hip6tese em que  nao sera devido

ao   servidor   o   pagamento   da   correspondente   GDA,   sendo   seu   trabalho   considerado

prestagao de relevante servigo

Art.10.      As  atividades  remuneradas  por  GDA  poderao  ser

desempenhadas   por   servidores   efetivos   ou   comissionados,   desde   que   detenham   o

necessario conhecimento para tanto, sendo nomeados por Portaria do Presidente.

Art.11.       As     atividades     remuneradas     por     GDA     terao

regulamentagao   especifica,    na    qual    serao    definidos    os    respectivos    requisitos    para

nomeagao e atribuig6es.

Art.12.       As   atribui?6es   das   atividades   remuneradas   por

GDA  serao  exercidas  cumulativamente  com  aquelas  do  cargo  que  o  nomeado  para  o

desempenho ocupa.

Art.13.       Os  valores  correspondentes  a  cada  categoria  de

Gratificagao  por  Desempenho  de  Atividade  serao  corrigidos  nas  mesmas  datas  e  indices

utilizados para a corregao anual dos vencimentos dos servidores ptlblicos.

Art.14.       Em  nenhuma  hip6tese  a  remuneraeao  decorrente

da  Gratificagao  por  Desempenho  de  Atividade  -  GDA  se  incorporara  aos  vencimentos  do

servidor e  sobre  ela  nao  incidirao  descontos  previdenciarios,  nem  quaisquer vantagens  de

ordem pecuniaria.

4-
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Coordenador de Finaneas Assistente de Financas
Contador T6cnico de Contabilidade

§ 1°    Na  hip6tese  de  mais  de  urn  servidor  se  enquadrar  no

disposto  neste  artigo,  pela  ordem,  sera  substituto  aquele  que  contar  com  mais  tempo  de

servigo na Camara Municipal de Jacarei.

§2°    Nos  casos   nao   previstos  neste  artigo,   a  substituigao

devera ser determinada por ato da Presidencia.

§ 3°   Em caso de ausencia, pontual ou continua, o Secretario-

Diretor   Jurfdico   sera   automaticamente   substituido   por   urn   dos   Consultores   Juridicos

Legislativos,  alternadamente,  por ordem de antiguidade de servieo  na  Camara  Municipal de

Jacarei.

§ 4°   Em caso de ausencia,  pontual ou continua,  o Secretario-

Diretor de  Comunicagao sera automaticamente substituido,  alternadamente,  por servidor do

setor em ordem de antiguidade de servigo na Camara Municipal de Jacarei.

Art.21.       Nos    casos    das    substituig6es    ora    autorizadas,

aplicar-se-a o disposto nos artigos 59 a 63 da  Lei Complementar n.0 13/1993 -Estatuto dos

Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei.

Art.22.       No     impedimento    do     ocupante     do     cargo    de

Coordenador de  Finaneas,  os cheques a serem emitidos por esta  Casa  Legislativa deverao

ser assinados pelo Presidente em conjunto com o Secretario-Diretor Administrativo.

CApiTULO  IV

DA cOMPENSAeAO DE HORAs

Art. 23.      As   horas  de  trabalho   que  excederem   a  jornada

normal  do  servidor  serao  concedidas  preferencialmente  em  descanso,  neste  caso  sendo

tambem aplicavel a formula de calculo do art.190 da  Lei  Complementar n°  13/93 -Estatuto

dos Servidores Ptlblicos do Municipio de Jacarei. dr
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Paragrafo  unico.  Ao  final  de  cada  trimestre,  se  houver saldo

positivo  de  horas  trabalhadas  e   nao  gozadas  em  descanso,   estas  serao  pagas  como
adicional  extraordinario,   na  forma  do   Estatuto  dos  Servidores   Pdblicos  do  Municipio  de

Jacarei.

CAPITULO V

DisposieoEs TRANsiTORiAs

Art. 24.       Excepcionalmente,  no prazo de  12  meses a  contar

da   publicagao   desta   Lei,   poderao   ocorrer   nomeae6es   e   designae6es   para   cargos   de

Diregao,  Chefia,  Assessoramento  e  para  efetivos  de  confianga  com  a  apresentagao,  ate  o

final do  prazo  ora  estipulado,  de matricula em  curso que assegure  a  graduagao  necessaria

para os respectivos cargos.

§ 1°    As designag6es obedecerao ao disposto  nos artigos 20

e 21  desta Lei,  no que couber.

§ 20    Os servidores nomeados ou designados na condieao do

caput deste artigo terao de comprovar, semestralmente, a frequencia no referido curso.

CApiTULO VI

DISPOSI?OES FINAIS

Art, 25[       Ficam    extintos    da    estrutura    administrativa    da

Camara Municipal de Jacarei os cargos que nao constarem expressamente da presente Lei,

resguardados os direitos de seus ocupantes.

Art. 26.       Formalmente    declaradas    as    vacancias,    serao

extintos  da  estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  os  cargos  efetivos  de

Assistente de  Servi?os  Municipais,  de Agente de  Seguranea,  de  Secretario  Legislativo  11,  de

Secretario Legislativo Ill, de Vice-Diretor e de Diretor. dr
Praga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarei / SP -CEP:  12327-901  -Tel.: (12) 3955-2200 -www.jacarei.sp.leg.br



6otatuto ao. S€~¢iaoae~ g}k£#co® ao enunicquo ao 9
(£zi €oquf&mAqta~ ~°  1 3,  ao 07 a¢ outuA4o a¢ 93) '                                   ,-,`rj

§ |o    -  A  escala  de  ferias podera  ser  alterada  pela  autoridade  ;up6fior,
ouvido   o   chefe   imediato   do   servidor,   exceto   se   o   mesmo,   comprovadamente,  ja  tiver   assumido
compromisso para o periodo de ferias preestabelecido.

§ 2°    -  Somente  depois  do  primeiro  ano  de  exercicio  no  cargo  ptiblico,  o
servidor adquirira direito a ferias, cujo gozo 5 obrigat6rio.

§ 3°    -  Ap6s cada periodo de 12 (doze) meses de exercicio o servidor gozara
ferias na seguinte proporgao:

a)       30 (trinta) dias corridos, quando nao houver faltado ao servico mais de
05 (cinco) vezes, injustificadas;

b)       24 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver ocorrido de 06 (seis) a
14 (catorze) faltas, injustificadas;

c)        18 (dezoito) dias coridos, quando houver ocorrido de  15 (quinze) a 23
(vinte e tres) faltas, injustificadas;

d)       12 (doze) dias corridos, quando houver ocorrido de 24 (vinte e quatro)
a 32 (trinta e dois) faltas, injustificadas;

e)       acima de  32  (trinta e  duas)  faltas  injustificadas,  o  servidor perdera o
direito de ferias.

§ 4°   -  i facultado ao servidor converter ate 50% (cinqtienta por cento) das
ferias em abono pecuniario, desde que requeira com pelo memos 30 (trinta) dias de antecedencia, vedada
qualquer outra hip6tese de conversao em dinheiro.

•       Alteradoo §  1°pela Leicomplemenlar n° 17, de 22 de dezembrode  1994
•  Alterado o § 4° pela Lei Complementar n° 36, de 29 de maio de 2001.

ARTIGO 76 - Independentemente de solicitagao, sera pago ao servidor, por
ocasiao das ferias, urn adicional de 1/3 (urn tergo) da remunerapao correspondente ao periodo de ferias.

§ 1°    -  No caso  do  servidor exercer fungfro  gratificada ou ocupar cargo em
comissao, a respectiva vantagem sera considerada no calculo do adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2°    -  Se as ferias forem concedidas ap6s o prazo de que trata o artigo 75,
as mesmas serao pagas em dobro.

ARTIGO  77  -  i  proibida  a  acumulag5o  de  ferias,  salvo  por  imperiosa
necessidade do servigo e pelo maximo de 02 (dois) periodos, atestada a necessidade pelo chefe imediato
do servidor.

PARAGRAFO bNICO - As ferias acumuladas por absoluta necessidade de
servigo, ate o 1imite de duas, deverao ser pelo memos metade gozadas em descanso.

ARTIGO   78   -   Perdera  o   direito  a  ferias,   o   servidor  que,  no  periodo
aquisitivo houver se afastado do cargo em virtude de:

I    -    licenga para tratar de interesses particulares;
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ARTIG0 189 -0 vencimento, a remunerapao e o provento nao serao objeto
de  arresto,  seqtiestro  ou  penhora,  exceto  mos  casos  de  prestapao  de  alimentos  resultantes  de  decisao
judicial.

CAPITULO 11
Do Horario Extraordinario

ARTIG0   190   -   0   servigo   realizado   em   horatio   extraordinario   sera
remunerado com acr5scimo  de  50% (cinqtienta por cento) em relapao a hora normal de trabalho e com
100%  (cem por cento)  aquele realizado  aos  domingos  e  feriados  salvo  se  for determinado  outro  dia de
folga.

ARTIGO 191  - Somente sera permitido servico extraordinalio para atender
a situap6es excepcionais e temporalias, respeitado o limite maximo de 02 (duas) horas didrias, podendo ser
prorrogado por igual periodo, se o interesse ptiblico exigir.

§ 1°    -  0   servigo  extraordindrio  previsto  neste  artigo  sera  precedido  de
autorizagao da chefia imediata que justificara o fato.

§ 20    -  0 servigo extraordindrio realizado no horario previsto no artigo 212
sera acrescido de percentual relativo ao servigo notumo, em fungao de cada hora extra.

ARTIGO  192  -  Os  reflexos  das  horas  extras  e  da  carga  suplementar  de
trabalho incidirao sobre as ferias,  13° saldrio, aposentadoria, licenga para tratamento de satide e licenga a
gestante e a adotante.

PARAGRAF0 tlNICO - 0 disposto no "caput" deste artigo sera contado a
partir do 16° dia e a media dos reflexos sera computada mos dltimos 12 (doze) meses.

•  Acrescentado o Pardgrafo inico pela Lei Corxplernentar n° 17 ` de 22 de dezembro de 1994`

CAPITULO Ill
Das Vantagens Pecunidrias

SECAO I
Disposig6es Gerais

ARTIG0  193 - A16m do vencimento ou remuneragao, serao concedidas as
seguintes vantagens ao servidor:
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