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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

Ao Excelentissimo Senhor

Paulo Ferreira da Silva

(Paulinho dos Condutores)

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

Excelentissimo Senhor Presidente,

Jacarei, 23 de fevereiro de 2022.

Encaminho anexo,  Projeto de Lei Complementar n° 01/2022,  para apreciagao

dos Senhores Vereadores.

Projeto de Lei  Complementar n° 01/2022 -Altera o § 30 do art.116 da  Lei

Complementar   n°   13,   de   07  de   outubro   de   1993,   que   "Disp6e  sobre   o  estatuto  dos

servidores publicos do Municipio de Jacarei.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

c=_=J,i-+I
\`           lzAlfisJOSEDESANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  N° 01,  DE 23 DE  FEVEREIRO DE 2022.

Altera   o   §   3°  do   art.116   da   Lei   Complementar  n°   13,   de  07  de
outubro   de   1993,   que   "Disp6e   sabre   o   estatuto   dos   servidores
pdblicos do  Municipio de Jacarei".

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREl,  usando  de  suas  atribuig6es  faz

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

Art.10 Altera o § 3° do art.116 da  Lei  Complementar n°  13,  de 07 de outubro

de 1993,  passando a vigorar com a seguinte alteragao:

"Art.116  ...

§ 3° Somente poderao ser licenciados servidores eleitos para cargos de

diregao   ate   no   maximo   4   (quatro)   servidores   na   entidade   que   representa   os

servidores da Administragao  Direta e  no  maximo 3  (tres)  servidores  na  entidade que

representa  a  Administraeao  lndireta,  por  periodo  integral,  os  quais  serao  indicados

pelo 6rgao de classe."

Art.  2° Esta  Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2022.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egfegia  Casa   Legislativa  o

incluso  Projeto de  Lei  Complementar que alfera  o § 3° do  art.116 da  Lei Complementar n°

13,  de  07  de  outubro  de  1993,  que  "disp6e  sobre  o  Estatuto  dos  Servidores  Publicos  do

Municipio de Jacarei".

0  Projeto de Lei atende a uma reinvidicagao do Sindicato dos Trabalhadores

Publicos  Municipais  de  Jacarei  que  solicitam  o  aumento  na  composi?ao  de  membros  na

entjdade sindical.

Destaca-se  que,  a  i]ltima  vez  que  foi  alterado  o  dispositivo  do  §  30  do  art.

116  da  Lei  Complementar  n°  13,  de  07  de  outubro  de  1993,  aconteceu  no  ano  de  2001,

havendo   a   necessidade   de   altera?ao   do    Estatuto   dos   Servidores   para   atender   a

necessidade da entidade sindical.

A  presente  proposta  viabilizara  uma  melhor  estruturagao  e  realizagao  dos

trabalhos   ao   adicionar   a   possibilidade   de   mais   1   (urn)   membro   integrar  a   equipe   de

trabalho    na    entidade    representativa    da   Administragao    Direta,    suprindo,    assim,    as

necessidades  do  sindicato  frente  ao  aumento  considefavel  de  servidores  municipais  em

Jacarei ao longo do tempo.

Ressalta-se    que    para    a    entidade    representativa    dos    servidores    da

Administragao   lndireta   permanecefa   a   quantidade   maxima   de   3   (ties)   membros,   nao

havendo alteragao para esta entidade.

Com   previsao   expressa   na   Constituicao   Federal,   a   inciso   Ill,   do   art.   8°,

confere  as  entidades  sindicais  ampla  e  incondicionada  llberdade  para  atuar,  em  juizo  ou

administrativamente,   na   defesa   dos   direitos   e   interesses   individuals   e   coletivos   dos

integrantes  da  categoria  que  representam,   sem  interfefencia  ou   intervengao  do  Poder

Ptlblico.
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0 fortalecimento do Sindicato dos  Servidores  Ptiblicos  Municipais de Jacarei

garante   uma    representatividade   da   categoria    por   melhores   condie6es   de   trabalho,

garantindo  o  respeito  e  observagao  do  Principio  da  Dignidade  da   Pessoa  Humana  na

Administragao   Ptlblica,   e   consequentemente,   uma   atuagao   dos   servidores   com   maior

satisfagao no atendimento do interesse pilblico.

Destaca-se que  o  presente  Projeto  de  Lei  esta em  consonancia  com  a Agenda

2030,  atingindo os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel:

Par  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 do art.  61

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

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

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

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 23 de fevereiro de 2022.

lzAtAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei
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SECAO VIII
Da Licenga Para o Desempenho de Mandato Classista

ARTIGO  116  -  Fica  assegurado  ao  servidor  pdblico,  eleito  para  ocupar
cargo em sindicato da categoria o  direito  de afastar-se de suas fung6es, durante o tempo em que durar o
mandato, recebendo seus vencimentos e vantagens, mos termos da presente Lei.

§ 10        -            A  licenga  tefa  durapao  igual  a  do  mandato,  podendo  ser
prorrogada, no caso de reeleigao.

§ 2°    -  0  servidor designado  para o  exercf cio  de  cargo  de  provimento  em
comissao  ou  ao  qunl  for atribu{da funcao  gratificada devera desincompatibilizar-se  do  cargo  ou  fungao
quando empossar-se no mandate de que trata este artigo.

§ 3° -Somente  poderao   ser  licenciados  servidores  eleitos  para  cargos  de
diregao na referida entidade ate o mckimo de 3 (tres) servidores, por perfodo integral, que sefao indicados
pelo 6rgao de classe.

§4°-0   6rgao   de   classe  tera  direito,   para  participapao   em  reuni6es   da
categoria, nun total de 20 (vinte) dias por ano, a solicitar dispensa do ponto dos demais diretores eleitos,
devendo,  para tanto,  comunicar  a Administrapao  Ptiblica  com  antecedencia  minima,  de  48  (quarenta  e
oito) horas, com a indicapao dos diretores convocados.

§ 5° - A  substituigao  de  servidor  afastado  para  o  desempenho  de  mandato
classista  somente  ocorrera a pedido  da entidade  sindical  e nao podefa ser concedida em  decorrencia de
concessao de quaisquer esp6cies de licenga, afastamentos e outras ausencias dos servidores ja afastados.

§6°-0   servidor   devefa   aguardar   em   exercicio   a   publicapfro   do   ato
administrativo concedendo o afastamento.

• §§ 3°, 4°, 5° e 6° acrescidos   pela Lei Complementar n° 37, de  ]0 de dezembro de 2001.
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