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Oficio n° 181/2019-GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROTOCOLO N,fort?`'=P=:

CAMARA MUNICIPAL  Lie jACAREl

Jacarei,18 de ab

Ao Excelentissimo Senhor

ABNER DE MADUREIRA

D.D.  Presidente da Camara Municipal de Jacaref / SP

Excelentissimo Senhor Presidente,

Encaminho anexo o Projeto de Lei n° 13/2019 para apreciagao dos Senhores

Vereadores.

Projeto de Lei n° 13/2019 -Reajusta o vencimento dos servidores publicos

ativos,   inativos   e   pensionistas   da   Adminjstraeao   Direta,   autarquica   e   fundacional   do

Munjcipio de Jacarei.

Sendo  o  que  mos  compete  para  o  momento,  aproveitamos  a  oportunidade

para renovar votos de estima e consideraeao`

Respeitosamente,

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praca dos Ties Poderes, 73 -2° andar-Centro -Jacarel-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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PROJETO  DE  LEI  N°  13,  DE  12  DE ABRIL  DE 2019

Reajusta   o   vencjmento   dos  servidores   pdblicos   ativos,   inativos  e

pensionistas  da  Administrac:ao   Direta,   autarquica   e  fundacional  do

Municipio de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es  faz

saber que a Camara  Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.    10      0   padrao   de   vencimento   de   todos   os   servidores   publicos   da

Administraeao  Direta,  Autarquica  e  Fundacional  do  Municipio  de  Jacarei  ativos,  inativos  e

pensionistas,  fica  reajustado  em  3,64%  (tres  virgula  sessenta  e  quatro  por cento)  a  partir

de  10 de mango de 2019.

Art.   20       0   padrao   de   vencimento   dos   Presidentes   das   Autarquias   e

Funda?6es do  Municipio de Jacarei fica  reajustado na mesma  porcentagem do fixado para

os  Secretarios  da  Prefeitura  do  Municipio  de  Jacarei,  com  efeitos  a  partir de  1°  de  mango

de 2019.

Art.  3°   As despesas  advindas  da  execugao  desta  Lei  correrao  por conta  de

dotagao constante do orgamento vigente, suplementada se necessario`

Art. 4°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Gabinete do  Prefeito,12 de abril de 2019.

lzAIAS JOSE DE SANTANA
Prefeito do Municfpio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacare` -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092  -gabinete@jacarei.sp.gov.br

f`-.``



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Este   Projeto  de   Lei  visa   a   autorizagao   legislativa   para   conceder  reajuste

salarial  aos  servidores  ptlblicos  do  Municipio  de  Jacarei,  incluindo  Administragao  Direta,

Autarquia  e  Fundacional,  bern como  os  inativos  e  pensionistas.  0  reajuste  salarial  que  se

prop6e  e  de  3,64%  (tres  virgula  sessenta  e  quatro  por  cento)  a  partir de  1°  de  margo  de

2019.

Como  e   de   conhecimento  dos   nobres   Vereadores,   a  Administragao  tern

buscado   manter   equilibrada   a   relagao   salarial   com   os   servidores   do   Municipio,   na

manutengao     do     respectivo     poder    aquisitivo,     sem     afastar-se    dos     principios     da

responsabilidade fiscal.

Para   concessao  do   reajuste   adotado   como   parametro   utilizamos   o   fator

indice   do   Custo  de  Vida   (ICV),   divulgado   pelo   DIEESE   (Departamento   lntersindical   de

Estatistica  e  Estudos  S6cios  Econ6micos),  no  periodo  de  margo  de  2018  a  fevereiro  de

2019, de 3,64% lcv -DIEESE (fev/2019).

Ressalte-se    que,    a    Administragao    Pulblica    vein    realizando    a    reforma

administrativa  dos  cargos  pL]blicos  alterando  o  pjso  salarial  tanto  da  Prefeitura  como  das

autarquias e fundag6es,  incorporando especificidades do mercado de trabalho jacareiense

e paulista.

A  Lei  n°  6.129/2017  alterou   as  referencias  dos  cargos  dos  servidores  da

Administraeao   Direta   e   lndireta   do   Municipio   elevando   as   refetencias   1   e   2   para   a

refefencia 3.

Aproximadamente,1.102  servidores  pL]blicos  da  Administra?ao  Direta  foram

beneficiados  com  esta  alteragao,  salientando  que  os  servidores  com  referencia  1  tiveram

urn aumento real no vencimento de 19% (dezenove par cento).

Praea dos Tres  Poderes,  73  -29 andar -Centro -Jacarei -SP

Telefone:  (12) 3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Enquanto que,  os servidores  publicos com  referencia  2,  tiveram  urn aumento

real no vencimento de  12%  (doze por cento).

Lembrando que,  no ano de 2017  a Administragao  Pilblica criou  o  Estatuto da

Guarda   Civil   Municipal   e   o   Plano   de   Carreira   da   Guarda   Civil   Municipal   visando   a

valorizagao  dos  Guardas  Municipais  reconhecendo  a  importancia  institucional  das fung6es

de comando da Corpora?ao,  bern como a busca pela qualificagao profissional,  permitindo a

ascensao profissional atraves de promo?6es internas,  com  publicidade e transparencia.

Ressalte-se  que,  com  a  reforma  os  Guarda  Civis  foram  contemplados  com

aumento real de 21 % (vinte e urn por cento)  no vencimento.

Atualmente,   sao   297   guarda   civis   que,   alem   do   vencjmento,   recebem

adicional de risco de vida correspondente a 30%  (trinta  por cento) do vencimento basico do

Guarda Civil.

Ademais,  a  Lei n° 6.181/2018,  alterou para a  referencia 06:

v'  Em   1°  de  margo  de  2018:  cargos  da  referencia  05,  receberam  urn

aumento real equivalente a  11 %  (onze por cento);

/    Em   10  de  julho  de  2018:  cargos  da  refetencia  03,   receberam  urn

aumento   real   equivalente   a   29%   (vinte   e   nove   por   cento)   -   e

referencia 04,  receberam urn aumento real equivalente a 210/o (vinte e

urn   por  cento),   beneficiando  servidores  da  Administragao   Direta  e

lndireta do  Municipio.

A   Lei   n°   6.193/2018,   criou   o   cargo   de   Auxiliar   em   Satlde   Bucal   com

referencia  04,  permitindo  que  os  ocupantes  do  cargo  de Auxiliar de  Consult6rio  Dental  de

refetencia 03,  mediante comprovagao de requisitos, efetuassem a migragao.  Os servidores

Praca dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarer-SP

Telefone:  (12)  3955-9111  -I:ax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br •.  _. ._-i.
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ptlblicos  que  optaram   pela  migraeao,  tjveram  urn  aumento  real   no  vencimento  de   11%

(onze por cento).

Referida  Lei,  criou  ainda  o  cargo  de  Agente  de  Combate  as  Endemias  de

referencia  07,   incorporando  os  cargos  de  Agente  de  Controle  de  Zoonoses,  Vetores  e

Endemias,   disposto   na   Lei   n°   2.915   de   13   de   margo   de   1991   e   permitindo   que   os

ocupantes   do   cargo   de   Auxiliar   de   Controle   de   Zoonoses,   Vetores   e   Endemias   de

referencia 03 optem  por assumir o Cargo de Agente de Combate as  Endemias,  desde que

preencham  os  requisitos  exigidos  no  prazo  de  02  (dois)  anos.  Os  servidores  ptiblicos  que

optaram  pela  migragao,  tiveram  urn aumento  real  no  vencimento de  37%  (trinta  e  sete  por

cento). Ate o momento, 89 servidores foram beneficiados com a alteraeao de referencia.

lmportante  ressaltar que,  no ano de 2017 a Administragao  Pilblica  prop6s urn

aumento de 6%  (seis  por cento)  sobre  o salario  base,  percentual  acima do divulgado  pelo

DIEESE   (Departamento   lntersindjcal   de   Estatistica   e   Estudos   S6cios   Econ6micos),   no

periodo  de  margo de  2016  a  fevereiro de  2017,  de 4,47%  lcv -DIEESE  (fev/2017),  uma

diferenga de  1,53% (urn virgula cinquenta e ties por cento).

No  ano  de  2018  a  Administragao  Pdblica  prop6s  urn  aumento  de  3,54  (tres

virgula  cinquenta  e  quatro  por cento)  sobre  o  salario  base,  percentual  acima  do  divulgado

pelo  DIEESE  (Departamento  lntersindical de  Estatistica e  Estudos S6cios  Econ6micos),  no

periodo  de  margo  de  2017  a  fevereiro  de 2018,  de  2,54%  lcv -DIEESE  (fev/2018),  uma

diferenga de  1 %  (urn por cento).

Ademais,   outros  beneficios  aos  servidores  tiveram   urn  reajuste  acima  do

indice  lcv,  para este ano o auxilio - refeieao teve urn reajuste de 5% (cinco por cento) e o

auxilio -alimentagao teve urn reajuste de  11,40%  (onze virgula quarenta por cento).

-i--
Pra¢a  dos Ties  Poderes,  73  -29 andar -Centro T Jacarei -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax;  (12) 3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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LEI ASSUNTO N° SERVIDORES AUMENTO FiEAL
BENEFICIADOS (%)

6.129/2017

Altera refetencia "1" para ''3" 492 19O/o

Altera referencia "2" para "3" 610 12%

LC098/2018
Altera referencia "5" para "7" 297 30%

6.181/2018

Altera refefencia "3" para "6" 13
29%

Altera referencia "4" para "6" 633
21%

Altera refetencia "5" para ''6" 247
11%

6.193/2018

Altera referencia "3" para "4" 39
1 1 a/a

Altera refetencia "3" para "7" 50
370/®

Total de servidores pdblicos
2381beneficiados com as alterae6es

Portanto,  a  Administra?ao  Ptlblica  visando  a  valorizagao  do  servidor  pdblico

municipal,    e    consequentemente,    a    eficiencia    e    qualidade    no    servigo    pL]blico,    vein

conduzindo   a   reforma   administrativa   reajustando   os   vencimentos   dos   servidores   de

carreira, estando acima dos  indices indicados.

Nao   existe   a   obrigatoriedade   de   impacto   econ6mico-financeiro   conforme

descreve  o  art.16  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de  2000,  em  virtude  do

aumento ja estar previsto na  LOA,  Lei  n° 6.171/2017 de  15 de dezembro de 2017,  e o valor

_.:.-'t-..-..-..
Praea dos Tres  Poderes,  73 -2Q andar -Centro -Jacarel' -SP
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declarado  na   LOA  e  suficiente,   portanto  nao  havera  impacto  financeiro  o  aumento  dos

servidores.

Nao  se  aplica  ao  reajustamento  de  remuneragao  de  pessoal  que  trata  o

inciso   X   do   art.   37   da   Constituigao   Federal,   no   dispositivo   do   art.   17,   §   6°,   da   Lei

Complementar n°  101, de 4 de maio de 2000.

0   reajuste   coloca   em   pratica   medidas   que   visam   repor   gradativamente

eventuais  perdas  salariais decorrentes  da  inflagao acumulada  durante  o  periodo,  a tim  de

manter o poder aquisitivo dos servidores.

Os  atos  contemplam   inclusive  a  Administra?ao  Direta  e   lndireta,   SAAE  -

Servigo  Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto,   lpMJ  -  lnstituto  de  Previdencia  do  Municipio  de

Jacarei,  Fundagao Cultural de Jacarehy e Servigo de Regulagao de Jacarei.

Por  fim,   ressalta-se   que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido   escopo   legal,

conforme  disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60 e  incisos  I  e  Vl  do

art.  61  da  Lei n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do Municipio de Jacarei.

Justificado    nestes   termos,    a   tim   de   que   a   proposta    possa   alcanear

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovagao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  12 de abril de 2019.
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Prefeito do  Municfpio de Jacarei
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