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Oficio n° 511/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Vossa Excelencia a Senhor

Presidente Abner Rodrigues de Moraes Rosa

Gabinete do  Presidente da Camara  Municipal de Jacarei

Assunto: Veto ao Projeto de Lei (Lei  n° 6.310/2019)

Excelentissimo Senhor Presjdente:

Jacarei,  05 de novembro de 2019.

ii, I-'' I   i.i--,--iii

Comunico  a  Vossa  Excelencia  que,   nos  termos  do  §   10  do  artigo  43  da  Lei

Organica  do  Municipio  (Lei  n.a 2.761,  de 31.03.90),  existem  raz6es  impeditivas  para outorga  da

saneao  clo  Projeto  da  Le`i  n.° 6`31012019,  que "Altera  a  Lei  n°  5.930,  de  13  de  abril de  2015,

que  "Disp6e  sobre  a  estrutura  admlnistrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei  e  da  outras

provid§ncias",  criando  a  Controladoria  lnterna  e  respectlvo  cargo." ,  motiivo  pelo  qual,  cledid.l

vets-lo,  por vicio de  inconstitucionalidade  material.

Restituimos,   dessa   forma,   a   materia   vetada   ao   reexame   dessa   E.    Casa

Legislativa,  cujos  nobres  Vereadores  conscientes  da  responsabilidade  de  que  sao  imbuidos,

sabefao melhor refletir.

Respeitosamente,

'.:::.`j.,Zs-
S JOSE  DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Ties Poderes,  73 -20 andai.- Centro - Jacarei-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEWI  DE VETO AO PROJETO DE LEI  REFERENTE AO PROCESSO N.0 72,  DE

26.08.2019 DA CAIVIARA IVIUNICIPAL DE JACAREi

(LEI  N,a 6.310/2019)

Apesar   da   nobre  justificativa   apresentada   pelo   legislador   municlpal,   existem

raz6es que  impedem  a outorga da sangao  ao  Projeto de  Lei  (Lei  n.0 6.310/2019),  em  razao de

inconstitucionalidade decorrente de vicio  material.

0 Projeto de Lei altera a Lei n° 5.930,  de 13 de abril de 2015, que disp6e sobre a

estrutura  administrativa  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,  criando  a  Controladoria  lnterna  e  o

respectivo cargo de Controlador lnterno, com  lotaeao,  referencia e vencimento pr6prios.

lnicialmente,   cabe   esclarecer   que   o   Poder   Executivo   possui   o   cargo   em

comissao de Controlador Geral, provido apenas por servidor efetivo, cujo o vencimento 6 de R$

6.250,16 (seis mil duzentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Ocorre  que  tal  valor  nao  e  o  vencimento  de  ingresso  do  servidor  efetivo,  nem

pode  ser  utilizado  como   base   para   aposentadoria,   havendo  alternancia  de  servidores  em

exercicio no cargo.

Ja   o   cargo   de   Controlador   lnterno,   cargo   especifico   para   tal   funeao   e   de

provimento   efetivo   da   Camara,   possui   vencimento   no   valor   de   R$   5.661,78   (cinco   mil

seiscentos e sessenta e urn reais e setenta e oito centavos).

lmportante    salientar   que,    analisando    a    cargo    de    Controlador    lnterno,    a

comparaeao   mais   pr6xima   no   Poder   Executivo   seria   o   cargo   de   provimento   efetivo   de

Executivo  Publico,  com  vencimento de  R$ 3.785,73  (ties  mil setecentos e oitenta e cinco  reais

e setenta e tres centavos), correspondente a refefencia 12.

Caso   a   Camara   dos  Vereadores  tivesse   optado   pela   criaeao   do   cargo   de

Controlador  lnterno,  de  provimento em  comissao,  exclusivo  de  servidor efetivo,  entao  poderia

ser  adotado  como  comparativo  a  cargo  de  Controlador  Geral,  do  Poder  Executivo,  estando

desta forma dentro dos pafametros de isonomia salarial.

Pra9a dos Tres Poderes,  73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete©acarei sp.gov.br



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Entretanto,  no caso concreto,  o Projeto de Lei estabeleceu uma

entre    cargos    semelhantes    do    Poder    Executivo    e    do    Poder    Legislativo.    criando    uma

desigualdade entre servidores da Administra9ao Direta do mesmo ente federativo.

A Constituieao Federal em  §eu artigo 37, Xll,  determina que os vencimentos dos

cargos  do  Poder  Legislativo  e  o  Poder Judiciario  nao  poderao  ser superiores  aos  pagos  pelo

Poder Executivo:

"Art.  37...

XII   -  os  vencimentos  dos  cargos  do  Poder  Legislativo  e  do   Poder

Judiciario nao poderao ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.,"

Esta  regra  constitucional  vein  confirmar  o  Principio  da  lsonomia  constante  no

artigo 50 da Carta Maior de  1988, que determina o tratamento igualitario aos semelhantes.

Neste sentido,  MARIA SYLVIA ZANELLA DY  PIETRO:

"JEi  foi visto  que  a  Emenda  Constitucional  n°  19  excluiu  do  artigo  39,  §

1°,  a  regra  que  assegurava  isonomia  de  vencimentos  para  cargos  de

atribuig6es   iguais   ou    assemelhados   do   mesmo    Poder   ou   entre

servidores    dos    Poderes    Executivo,    Legislativo    e    Judiciario.    Isto,

contudo,  nao impedira que os servidores  pleiteiem o direito a isonomia,

com fundamento no arfigo 5°, caput e inciso I.

A16m disso, mant6m-se a norma do artigo 37, inciso Xll, segundo a

qual   "os   vencimentos   dos   cargos   do   Poder   Legislativo   nao

podefao ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo". E a antiga
regra    da    paridade   de   vencimentos,    que   vein   do    artjgo   98   da

Constituigao de  1967,  com a reda?ao dada pela Emenda Constitucional

n° 1/1969, sempre interpretada no sentido da igualdade de remuneragao

para os serviodores dos tres Pederes.  (in  Direito Administrativo.  25a ed.

S5o Paulo: AIIas,  2012.  p.  603)"

Neste    mesmo    sentido,     retira-se    passagem    da    obra    se    HELY    LOPES

-=1---
Prapa dos Tres  Poderes,  73  -20 andar- Centi.o - Jacarei'-SP
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

"No  atual  sistema  os  vencimentos  pagos  pelo  Poder  Executivo

constituem  o  limite  maximo  para  a  remunerag5o  dos  servidores

que exeream func6es iguais ou assemelhadas no Legislativo e no
Judici6rio (CF, art 37, XII). Sendo assim, estes Poderes, tendo em
vista  suas  disponibilidades  ongamentarias,  podem  estabelecer  a

retribuig5o a seus servidores em bases identic;as as do Executivo,

ou  lhes  atribuir menor remuneral?ao,  mals nunca pagar-Ihes  mais.

de  modo  a  criar  uma  injusta  disparidade,  dai  resultando  urn  teto

para  esse  Poderes.  A  Iiberdade  dos  Poderes  Legislativo  e  Judiciario
reduz-se,  quanto  a esse  aspecto,  a  possibilidade  de  criar ou  nao  seus

cargos e  a de fixar-lhes  urn estipendio igual  ou  inferior ao  estabelecido

em  lei  para  os  mesmos  servidores,  jsto  a,  os  que  tenham  atribuig6es

iguais  ou  assemelhadas;  no  ambito  do  Executivo.  Todavia,  por  lei,  os

demais  Poderes  podem  instituir  limites  diversos  do  Executivo,  desde

que  os  cargos  e  suas  fun?6es  sejam  diferenciados.   Esse  limite  nao
corresponde aos tetos remunerat6rios para todos os servidores ativos e

inativos,  previstos  pelo  art.  37,  XI,  da  CF  (v„  adiante,  neste  capitulo,  o

item  5.4  Sistema  remunerat6rio.  Remuneragao.  Subsidio.  Vencimentos.

Vantagens pecuniarjas.  Indeniza?6es)."

(in Direito administrativo,  42. ed.  Sao Paulo:  Malheiros,  2016.  p.  551)."

0  Tribunal  de  Justiea  do  Estado  da  Bahia  tambem  entende  que  deve  haver

paridade de vencimentos para cargos de mesma funeao ou assemelhado, destaca:

APELAeAO.    DiREiTO   ADMINisTRATlvo,    DiREiTO   pROcEssuAL

civlL.    AeAO    ORDiNARiA.    REQUERiMENTO    DE    pARiDADE    DE

VENCIMENTOS.         CARGOS         DE         IVIESMA         FUNCAO         OU

ASSEMELHADAS     NO     PODER     EXECUTIVO     E     LEGISLATIVO.

PREVISAO    LEGAL    EXPRESSA    N0    PARAGRAFO    UNICO    DO

ARTIGO  8°,  DA  LEI  lvIUNICIPAL  N°  1.188/91,  QUE  ESTABELECE  0

REGIME  JURiDICO  UNICO  PARA  OS  SERVIDORES  DO  MUNIcipIO

DE    JEQUIE.    PRECEDENTES    DESTA    CORTE.    ALEGACAO    DE

usuRPAeAO  A  iNDEPENDENciA  DOs  pODEREs.   iNExisTENciA.

iNAPLicABiLiDADE   DA  SUMULA  339  DO  STF.   iNTERVENeAO  DO

JUDICIARIO   APENAS   PARA   FAZER   CUMPRIR   A   LEI   MUNICIPAL,

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Far   (12) 3961-1092  -gabinete@acarei.sp gov.br
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PARA     GARANTIR     A     ISONOMIA     DE     VENCIMENTOS.     APELO

pROviDO,  sENTENeA REFORMADA,

1.  A  Lei  Municipal  n°  1.188/91,  que  estabeleceu  Regime  Juridico

Onico  para  os  servidores  municjpais  preve,  expressamente,  que
"Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo nao poderao ser

superiores aos pagos pelo Poder Executivo e nao serao inferiores

de forem relatjvos a atribuig6es iguais ou assemelhadas.''.

2.  A  prova  dos  autos  demonstra  que  os  apelantes  servidores  do

Poder     Executivo,     exercendo     as     func6es     de     assistente

administrativo,     oficial     administrativo,     motorista,    t6cnjco    em

contabilidade, telefonista, recepcionista, auxjliar de servigos gerais

e procurador municipal  de carreira  percebem valores menores que

servidores,    em    mesmas    func6es    e    equivalentes,    no    Poder

Legislativo.

3.   A   vinculacao   ou   equiparacao   da    Lei    Wlunicipal,    de   forma

gen6rica,   impede   dar  tratamento   diferenciado   a   servidores   em
id6ntica funcao, pela observancia do principio da igualdade.

4.  Diante  de  previsao  legal  quanto  a  paridade  de vencimentos,  nao  se

aplica  ao  caso  a  previsao  da  Sdmula  339  do excelso  STF,  que disp6e:
"Nao    cabe    ao    Poder   Judiciario,    que    nao   tern   funeao   legislativa,

aumentar   vencimentos   de   servidores   publicos   sob   fundamento   de

isonomia.",  tendo  em  vista  o  principio  da  inafastabilidade  da  Jurisdigao

sendo   pleito  exordial   o   cumprimento   pela   municipalidade   da   lei,   em

vigor, que estabeleceu o Regime Jurfdico para os servidores.

5.   Apelo   provido   para  julgar   procedente   a   agao   reconhecendo   aos

Apelantes/Autores  o   direito   a   percep¢ao  de   iguais  vencimentos   aos

pagos   aos   servidores   do   Poder   Legislativo    Municipal,    desde   que

desenvolvam   mesmas   fung6es   ou   assemelhadas   que   os   mesmos,

conforme  determina  o  paragrafo  dnico,  do  art.  8°,  da  lei  1.188/91,  com

consequente  direito  a  percepeao  das  diferengas  havidas  respeitado  o

prazo  prescricional  de  5  (cinco)  anos,  contado  a  partir  do  ajuizamento

da  agao,  com  corregao  monetaria  pelo  lpcA-E  (RE  n°  870.947/SE  e

RESP  1.495.146/MG) e juros no percentual da caderneta de poupanea.

(Classe:  Apelagao,  Numero  do  Processo:  0000692-03.2010.8.05 0141,

Relator:  Joao  Augusto  Alves  de  Oliveira  Pinto,   Quarta  Camara  Civel,

publicado em  14/02/2019) -.:=L.
Praga dos Trts Poderes,  73  -2° andar- Centro - JacareLSP
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Prefeitura de Jacarei
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Assim, sempre que a Camara de Vereadores criar cargos de provi

em  observancia  ao  inciso  Xll  do  art.  37  da  Constituigao  Federal,  devera  se  valer  da  tabela

referencial do  Poder Executivo,  enquadrando  no cargo equivalente ou semelhante.  Destaca-se

que  nao  6  necessario  adotar  a  mesma  referencia  para  o  cargo,  mas  deve  estar  no  mesmo

padrao, em respeito aos principios da autonomia e da isonomia.

Na  tabela  em  vigor  para  cargos  de  provimento  efetivo  administrativos  a  i]ltima

referencia 612. As refetencias 13,14 e 15 sao restritas para profissionais da area da sadde.

No  que  tange  a  abrangencia  do  veto,   cumpre  observar  que   nao  e  possivel

restringi-lo ao  art.  20 da  proposta  legislativa,  haja vista que  o veto ao  referido dispositivo  extrai

por completo a finalidade da norma.

Portanto,    constatado    vicio    de    inconstitucionalidade    material,    nao    existem

condig6es  que  permitam  a  sangao  do  Projeto  de  Lei  (Lei  n°  6.310/2019),  impondo-se  o  veto

total, cujas raz6es ora submeto a elevada aprecia€ao dos Senhores Vereadores.

Gabinete do Prefeito, 05 de novembro de 2019.

Prefeito do Municipio de Jacarei

Praga dos Tres Poderes,  73  -2° andar- Centro  - Jacarej-SP
Telefone.  (12) 3955-9111  -Far   (12) 3961-1092 -gabinete©acarel,sp.gov br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

LEI     N°    6.310/2019 IV E T A D A}

Altera a Lei n° 5.930,  de 13 de abril de 2015, que
sobre a estrutura administrativa da  Camara  Ivlunicipal  de
Jacarei     e     d6     outras     providencias",     criando     a
Controladoria lntema e respectivo cargo.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRiBuieoEs QUE  LHE  SAO cONFERiDAs  POR  LEI,  FAI

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL   APROVOU   E   ELE

SANCIONA E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°    0  artigo  2°  da  Lei  n°  5.930,  de  13  de  abril  de  2015,

que "Disp6e sobre a estrutura administrativa da  Camara  Municipal de Jacarei e da outras

providencias",  passa a vigorar acrescido das seguintes disposig6es:
"Art.  20  ....

X.  Controladoria lntema.

§  4°     A  Controladoria  lntema  constitui  6rgao  aut6nomo  na

estrutura  administrativa  do  Legislativo]  com  atuagao  de    forma  independente,  tendo  por

responsavel   o   Controlador   lntemcl,   ao   qual   compreende   o   conjunto   de   atividades

relacionadas   com   o   acompanhamento   e   avaliagao   das   a?6es   do   Poder   Leg.islativo

Municipal,   da   gestao   desempenhada   pelos   membros   da    Mesa   e   dos   atos   dos

responsaveis  pela  aplica?ao  dos  recursos  alocados  por  meio  do  repasse constitucional,

com atua?ao prfevia, concomitante e posterior aos atos administrativos,"

Art.   2°     Fica   criado   no   quadro   de   servidores   efetivos  da

Camara  Municipal  de  Jacarei,  disposto  no  artigo  5°  da  Lei  n°  5.930,  de  13  de  abril  de

2015,  o cargo de Controlador lnterno,  nos seguintes termos:

ITEM CARGO VENcllvIENTO(RS)LOTACAO REFERENCIA

178 Controlador lnterno 01 17 5.661,78

PRACA  Dos  TREs  PoDEFtEs,  74  -CENTRo  -jACAREi/SP  -CEP.   12   327-9ol   -TEL   -(ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

Art.  3°    Ficam  inseridos  no  Anexo  I  da  Lei  n°

LEI  N° 6.310/2019 -Fls.  02

requisitos  e  atribuig6es  do  cargo  efetivo  de  Controlador  lntemo,  correspondente  ao  item

178,  nco seguintes termos:
"178.  CONTROLADOR INTERNO (efetivo)

Requisites Dara Drovimento:

Formagao  superior  em  Direito,  Administrag5o,  Economia  ou

Ciencias  Cont6beis.   Experiencia  minima  de  6  (seis)  meses  na  area  ou  em  atividade

similar,  com  enfase  em  auditoria  e  sistema  de  gestao.  Aprovagao  em  concurso  pdblico,

com  provas de  Lingua  Portuguesa,  Matematica,  Conhecimentos  Gerais,  Conhecimentos

Especificos e  lnform6tica  (utilizag5o de editor de texto e planilha).

Atribuicdes:

Atuar   diretamente   nas   quest6es   relacionadas   ao   Contrc)le

lntemo  do  Legjslativo;   acompanhamento  e  avalia?ao  das  ag6es  do  Poder  Legislativo

Municipal,   da   gestao   desempenhada   pelos   membros   da    Mesa   e   dos   atos   dos

respons6veis  pela  aplica?5o  dos  recursos  alocados  por meio  do  repasse  constjtucional,

com   atuag5o   prfevia,   concomitante   e   posterior   aos   atos   administrativos;   responder

solidariamente   civil   e   criminalmente   pelos   atos   praticados;    atuar   na   avalia?5o   do

cumprimento    de    metas    propostas    nos    instrumentos    que    comp6em    o    processo

ongamentario;   zelar   pela   legalidade,   eficacia   e   eficiencia   da   gest5o   ongamentaria,

financeira   e   patrimonial;   assinar  o   Relat6rio   de   Gestao   Fiscal,   em   conjunto   com   o

Presidente  da  Camara  e  com  o  respons6vel  pela  administragao  financeira;  promover a

an6Iise da existencia de cobertura financeira para as despesas dos oito altimos meses do

mandato; verificar as medidas adotadas, caso necess6rio, para a recondu?ao da despesa

de  pessoal  e  da  divida  consolidada  a  seus  limites  filscais;  promover  auditc]rias  internas

peri6dicas,  Ievantando os desvios,  falhas  e  irregularidades e  recomendando  as  medidas

corretivas   aplic6veis,   inclusive   confeccionando   os   respectivos   relat6rios;   verificar   o

respeito   ao   limite   para   gastos   totais   da   Camara;   apurar  a   fjdelidade   funcional   dos

respons6veis  por  bens  e  valores  pdblicos;  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  dos

contratos   firmados   pela   Camara;   confeccionar   periodicamente   relat6rios   de   controle

inferno;    cientificar    a    autoridade    respons6vel    quando    constatadas    ilegalidades    ou

irregularidades   na   gest5o   dos   6rgaos   do   Legislativo,   sob   pena   de   responsabilidade

PRA¢A  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP    12   327-901   -TEL   '   (012)3955-2200  -w\`'w.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -
PALACIO DA LIBERDADE

LEI N° 6.310/2019 -Fls. 03

solidaria;    receber   consultas,   diligenciar   nos   setores   competentes,

superiores      hierarquicos      quajsquer      solicita?6es      formuladas,      para      o      devido

acompanhamento,  e  prestar  informa?6es  e  esclarecjmentos  sobre  atos,   programas  e

projetos do Poder Legislativo ou de seus membros e servidores;  promover a interlocu?ao

entre   o   Legislativo,   a   Ccirie   de   Contas   e   o   Ministerio   Ptiblico,   quando   necess6rio;

formalizar por escrito a  Presidencia e,  na omissao desta,  ao  Ministerio Pclblico,  qualquer

ilegalidade de que tome conhecimento. Outras atividades correlatas.

Art.  40    A  Comissao  de  Controle  lnterno  do  Legjslativo  e  a

Gratificagao  por  Desempenho  de  Atividade  -  GDA  institufdas,   respectivamente,   pelas

Resolug6es    da    Camara    Municipal    n°s    696/2014,    de    11/12/2014,    e    708/2016,    de

10/03/2016,   alterada   pela   de   n°   724/2018,   de   12/04/2018,   ficam   mantidas   ate   90

(noventa)  dias  ap6s  o  infcio  de  exercicio  do  ocupante  do  cargo  de  Controlador  lnterno

criado por esta  Lei.

Pafagrafo  dnico.    Durante  o  periodo  estabelecido  no  capuf

deste  artjgo,  a  Comissao  de  Controle  lnterno  do  Legislativo  exercera  suas  atribuig6es

concomjtantemente com as do Controlador lnterno,  inclusive disponibilizando-lhe todos os

procedimentos,  relat6rios e processos em andamento,  respondendo ainda solidariamente

por todos os atos praticados nesse periodo.

Art.    5°        Atraves    de    Resolugao,    a    Camara    Municipal

promovefa as adequag6es necessarias ao seu Sistema de Controle lnterno instituido pela

Resolugao n° 696/2014, de  11/12/2014.

Art. 60  0 organograma deste Legislativo,  constante do Anexo

11 da  Lei n° 5.930/15,  passa a vigorar acrescido do seguinte 6rgao:  Controladoria  lnterna -

Controlador lnterno  (1  efetivo).

§  1°    A  Controladoria  lnterna  e  6rgao  aut6nomo,  nao  tendo

subordinagao direta  na execueao de suas atribuig6es.

§  2°    0  Controlador  lnterno  respondefa  administrativamente

ao  Secretario-Diretor  Administrativo,  no  que  se  refere  ao  cumprimento  das  disposjg6es

estatutarias e funcionais.
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Art.  7°    Durante  o  periodo  de  esfagio  probatorio  o

LEI  N° 6.310/2019 -Fls.  04

do   cargo   de   Controlador  lnterno   sera   avaliado   conjuntamente   pelo   Secretario-Dlretor

Administrativo    e    pelo    Secretario-Diretor    Juridico    da    Camara    Municipal,    ouvida    a

Presjdencia do Legislativo.

Art.  8°    Fica  proibido  ao  ocupante  do  cargo  de  Controlador

lnterno  o  exercfcio  de  cargo  ou  fungao  em  comissao,  a  qualquer  titulo,  e  de  atividade

remunerada por gratificagao de desempenho.

Art. 9°   Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE JACAREl,                  DE

lzAiAS JOSE DE SANTANA

Prefeito Municipal

AUTORIA:   VEREADORES   ABNER  DE

DE  2019.

MADUREIRA,   PAULINHO   DO   ESPORTE   E

S6NIA PATAS DA AIVIIZADE (MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO).
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