
CAMARA MUNICIPAL DH JACAREi
PALACIO  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURfDICOS      _

Referente:  PLE  n° 031/2021  -Projeto de Lei  do  Executivo.

Autoria do  projeto: Vice-Prefeita  Rosana Gravena.

Assunto    do    projeto:    Institui    o    regime    permanente    de   trabalho    a    distancia    no    ambito    da

Administra¢ao  Pdblica  Direta  e lndireta  do  Municipio  de Jacarei.

PARECER N° 347.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Institui    o

trabalho    a    distancia    no    Municipio.   Art.    30,    I,

CF/88.    Art.    40,    [1    e    111,    e    Art.    60,    da    LOM.

Possibilidade.

I.         DO RELAT6RI0

1.         Trata-se  de  proj.eto  de  Lei,  de  autoria  da  vice-Prefeita  Rosana

Gravena,  no  exercicio  do  cargo  de  Prefeito  Municipal,  pelo  qual  se  busca  instituir  o  regime

permanente  de  trabalho  a  distancia  no  ambito  da  Administra€ao  Pdblica  Direta  e  lndireta

do Municfpio de Jacaref.

2.        Na  Mensagem  que  acompanha  o  texto  do  projeto,  a  autora
•hiorma qu:ne a .irfuenciaio ledy+s^aitwa 6  modernizar a Administrac5o Pdblica com m6todos

que  possam  garantir  major  efici6ncia  na  presta£5o  do  serviFo  pdblico  atrelado  ao

bern-estar do servidor prlblico.

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.         O art. 30,  inciso I,  da constitui€ao  Federal  autoriza  o  Municipio

a leaislar sabre assuntos de interesse local.
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disDonham  sobre:  n    -   servidores  I)tlblicos.  seu  regime juridico,  pro`/imento  de

cargos,  estabilidade,  aposentadoria  e  vencirrientos:  in   -   criacao,  estruturac5o  e

atribuic6es    das    Secretarias    ou    deDartamentos    eaui`7alentes    e    6raaos    da

Administracao Pt]blica:"  /g.n./.

3.        Ja   o   art.   60   da   LOM   estabelece   que   compete   ao   Prefeito

defender os interesses do Municipio'.

4.        Na    mesma    dire¢ao    que    outros    entes    da    federacto,    o

Muriic!rtyio de  Jacardi  ao .institriir  o  teletrabalho (trabalho  remoto,  a  distancia ou  home

offic®,  vein  modemizar a  Administragao  Pdblica,  VI.sando  a  eficienda  no  servi€o  pdblico,

a economicidade para a Administrac5o e o bern-estar ao servidor pdblico municipal.

5.       Apenas a titulo  de esclarecimento, o vdic;ulo leofistatNo no

qual   a   presente   mat6ria   esta   sendo   tratada   torojeto   de   lei   ordinaria),   n5o   fore   a

constitucionalidade   e   a   legalidade   legislativa,   posto   que   o   art.   309   do   Estatuto   dos

Servidores   Pdblicos   do   Municipio   de   Jacarei   tl.C   n°   13A3)   assim   disciplina:    "Art

309 Excetuadas as hip6teses previstas em lei, a jomada de trabalho dos servidores

municipais 6 de 40 (quarenfa) horas sernanais:" (g.n.).

6.         tw a(/firafz)afalmasi  lei  municipal  podera  modificar a I.omada

de   trabalho,   em   conformidade   com   o   interesse   da   Administracao,   obj.etivando   o

atendimento ao  interesse pdblico primario (da coletivI.dade).

7.        Como  6  sabido,  quando  uma  norma  apenas  se  refere  a  "4±/',

ela  quer  direr  "fa/ orf/I.na'//J';  se  a  norma  desq.ar  que  uma  determinada  mat6ria  seja

vveioulada   numa   fe/  coma/emenfar   ela   (a   norma)   mencionafa   literalmente   a   sua

intenc5o.

8.        O teletrabalho possui  naturezajuridica contratual  ea4rii„aea

fonma carr7o a /.a/nada de I/abe/lfro (que 6 a duracto normal do trabalho/serviap) ±a±i'

naa\/12ada oafo je/./I.doroi7b/foo (empregado) e,  por isso,  poder5 ser disciplinada  por lei
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9.         Por  fim,  alisando  todo  o  conteddo  apresentado,  verificamos

que o  Executivo  Municipal  observou os ditames constitucionais e  legais.

in     DAcoNCLusAo

1.         Salientando  que  nao  cumpre  a   esta   Secretaria   de  Assuntos

Juridicos  a   manifesta¢ao  sobre  o   m6rito  da   proposta,  julgamos  que  ela   nao  apresenta

qualquer    impedimento    que    impeca    a    sua    tramitacao    legislativa,    motivo    pelo    qual

entendemos que o projeto ancaofrarde aofo a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A     propositura     devera     ser     submetida     a     Comissao     de

Constituicao e Justica.

3.         Este 6o  parecer,opinativo e naovinculante.

4.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

Jacaref,13  de dezembro de 2021

ly'
RENATA RAMOS VIEIRA

CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902

'.         .'    ::o;..     ;.'..'...`.

1  "I.OM, Artlgo 60 - Ao Profello, como cl.Ofe da adminislracao, compete dar cumprimento ds delil}erac6es

da C@rnaTa, dlrigiT, fiscallzar e defender os interesses do Munle(plo, bern corrio adotar, de acordo com a lei,
todas as medldas administrativas de utilidade ptibllco, sem excedeT as verbas orquinentdrias. ''.
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