


CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Reajusta  o  subsidio dos  Secret5rios da  Prefeitura
de Jacarei.

0  PREFEITO  DO  MUNIcipIO  DE  JACAREi,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES   QUE   LHE   SAO   CONFERIDAS   POR   LEI,

FAZ  SABER  QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E

ELE SANcloNA E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art.1°    0   subsidio   mensal  dos  Secretarios  da   Prefeitura

Municipal  de  Jacarei fica  reajustado em  5%  (cinco  por cento),  a  partir de  1° de  maio de

2022,  a titulo de  revisao geral prevista  no inciso X do artigo 37 e no § 40 do artigo 39 da

Constituigao da Republica  Federativa do  Brasil.

Art.2°    As   despesas   advindas   da   execiigao   desta   Lei

correrao   por   conta   de   dotaeao   constante   do   ongamento   vigente,   suplementada   se

necessario.

Art. 3°    Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.
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Senhores Vereadores,

A    revisao    do    subsidio    dos    Secretarios    da    Prefeitura

Municipal  de  Jacarei  deve  ser feita  atrav6s de  lei  especifica  de  iniciativa  do  Legislativo,

na   mesma   data   de   reajuste   dos   servidores   ptlblicos   municipais,    observados   os

parametros legais e constitucionais.

Assim,  apresentamos  a  consideragao  dos  nobres  pares  a

presente propositura, que apenas segue a legislagao vigente.

Para   concessao   do   reajuste,   adotamos   a   mesmo   indice

concedido aos servidores ptiblicos municipais a partir de  1° de maio de 2022,  atraves do

Projeto de  Lei do Executivo n° 008/2022 (Projeto de origem  n°  12/2022).

Nao    existe    a    obrigatoriedade    de    impacto    econ6mico-

financeiro  conforme  descreve  a  art.16  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de

2000,  em  virtude  do  aumento ja  estar previsto  em  lei  ongamentaria  anual  e  o  valor nela

declarado ser suficiente.

Tamb6m nao se aplica ao reajustamento de remuneragao de

pessoal,  de  que  trata  o  inciso X  do  art.  37  da  Constituigao  Federal,  a  necessidade  de

estimativa de impacto or?amentario-financeiro,  conforme disposto no art.17,  § 60,  da  Lei

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

Esperamos,   pois,   contar   com   o   indispensavel   apoio   dos

jlustres  membros  desta  Casa  Legislativa  na  apreciagao  da  proposjtura  em  tela  e,  com

antecipados agradecimentos pela atengao dispensada, subscrevemos.
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CAMARA MUNICIPAL DH JACAREi
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA DE  ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PLL n° 21/2022  -Projeto de Lei do  Legislativo

Autoria do  projeto:  Mesa Diretora do Legislativo

Assunto do  projeto: reajusta o subsidio dos Secretarios da  Prefeitura  Municipal de Jacarei

PARECER N° 63.1/2022/SAI/WTBM

Ementa:   Tramita¢o   com   pedido   de   urg€ncia.

Projeto de  Lei.  Reajuste de  Subsidios  dos  Secretarios

da Prefeitura Municipal.  Possibilidade.

I.         DO RELAT6RIO

1.         Trata-se   de   Projeto   de   Lei,   de   autoria   da   Mesa   Diretora   da

Camara   Municipal   de   Jacaref,   que   visa   instituir   reajustar   os   subsidios   dos   Secretarios   da

Prefeitura  Municipal.

2.         O indice de reajuste6 de 5,09/a (cinco porcento), a  partirde l° de

maio de 2022, e o projeto foi encaminhado a este 6rgao de consultoria j.urfdica para exame da

pertin€ncia quanto aos aspectos da  legalidade, juridicidade e constitucionalidade.

3.        Acompanha    a    proposi€ao    a    mensagem    da    Mesa    Diretora



CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBHRDADE

SECRHTARIA  DE  ASSUNTOS JURiDICOS

comprovam   a   adequa€ao   or€amentaria   e   financeira   com   a    Lei   Or€amentaria   Anual   e

compatibilidade com o  Plano  Plurianual e LDO.

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.         0  art.  30,  inciso  I,  da  Constitui¢ao  Federal  autoriza  a  Municipio

legislar sobre assuntos de interesse local`

2.         A  mat6ria  constante  no  projeto  de  Lei  6  de  iniciativa  da  Mesa  da

Diretora da Camara dos Vereadores.

3.         Nao  6  necessaria  a  apresenta€5o  do  impacto  financeiro  par  se

tratar de  real.ustamento de  remunera€ao  de  pessoal,  nos termos do  §  6°,  do artigo  17,  da  Lei

de  Responsabilidade Fiscal  (LC  n°  101/2000).

4.         Cumpre     observar     que     o     Chefe     do     Executivo     Municipal

encaminhou projeto prevento reajuste igual  -  59/o -  para os servidores da administra¢ao direta,

indireta, aposentados e pensionistas.

in - coNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   ciimpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da  proposta, julgamos  que  a  mesma  nao  apresenta

qualquer impedimento  para  tramita€5o  no  que tange  a  iniciativa  e  requisitos jurfdicos,  motivo

pelo qual entendemos que a Projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A    propositura    devera    ser    submetida    as    Comiss6es    de:    a)

Constitui€ao e Justi¢a; e b)  Finan€as e Or¢amento.

3.        O  projeto tramita em  regime de urgencia,  nos termos do  artigo

91,  §1°, V,  do  Regimento lnterno, vez que trata de proposi€ao q

que devem ser adotadas as medidas cabiveis para o
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SECRETARIA  DE ASSUNTOS  JURfDICOS
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4.         Para    aprova€act    6    necessario    do   voto   favoravel    da    maioria

simples, presentes, pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara.

5.         Este€o parecer, opinativo e naovinculante.

6.        Ao setor de proposituras, para prosseguimento.

OAB/SP  N°  164.303
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