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Referente:  Mensagem  Modificativa ao PLE  n° 08/2022

Autoria:  Prefeito  Municipal

Assunto  do  projeto:  Real.usta  o  vencimento  dos  servidores  pdblicos  ativos,  inativos  e  pensionistas  da

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

PARECER N°     69.1.1/2022/SAJ/WTBM

Ementa:   Mensagem   Substitutiva   ao   Projeto   de   Lei   Municipal.

Possibilidade.

1.         Trata-se  de  Mensagem  Modificativa  de  projeto  de  Lei  que  visa

reajustar a vencimento dos servidores ativos,  inativos e pensionistas de Jacarei.

2.         Segundo  disp6e  o  Regimento  Interno  da  Camara   Municipal  de

Jacarei,  Emenda  6  a  proposi€ao  apresentada  como  acess6ria  de  urn  projeto  de  lei,  de  decreto

legislativo,   de   resolu€ao,   de   lei   complementar   ou   de   emenda   a   Lei   Organica   (Resolu€ao

642/2005, artigo  105).

3.         Nomesmo  RI,emseuartigo  105,  §5°,  consta  que"AS  Mensagens

enviadas  a  Camara   pelo  Prefeito,  prc)pondo  altera€6es  aos  projetos  de  sua  iniciativa,  serao

equiparadas a Emendas, para todos os efeitos".

4.         Embora  seja  equiparada a  Emenda  e  represente efetivo  aumento

de  despesa  ao  previsto  no  projeto  original,  a  Mensagem  Modificativa  ora  em comento foi

proposta polo Chefe do  Executive,  pelo que nao existe a  impedimenta ben observado
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5.         No  texto  da  Mensagem  tamb6m  esta  previsto  expressamente  a

autoriza¢ao para transfer€ncia de valor entre dota¢6es, requisite que 6 fundamental para

resguardar a validade desta propositura em face do or€amento em vigor.

6.         Assim,     temos     que      nao     existem      impedimentos     para      o

prosseguimento  da  Mensagem  Modificativa,  que  deve  ser  avaliada  pelas  mesmas  Comiss6es

queja  se pronunciaram anteriormente.

7.         Caso   seja   levada   ao   Plen5rio,   devera   votada   antes  do   projeto

original,  passando a  integrar imediatamente a texto emendado (art.112,  §3°,  RI).

8.         Este6 o  parecer, opinativo e naovinculante.

9.        Ao setor de proposituras,  para  prosseguimento.
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