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Autoria do projeto:  Prefeito  Municipal lzafas Jose De Santana.

Assunto  do  projeto:  Altera  a  Lei  Complementar  n°.  83,  de  27  de  fevereiro  de  2022-  Estatuto,  Plano  de

|Carreira e Remuneracao do  Magist6rio.

PARECER N° 202.1 /2022/SAJ/METL

Ementa:   Projeto   de   Lei   Complementar   Municipal.

Altera¢ao        Estatuto,        Plano       de        |Carreira        e

Remunera¢ao do  Magist6rio. Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Projeto  de   Lei   Complementar,   de  autoria  do

IIustre   Prefeito   Izaias   Jos6   de   Santana   que   altera   o   Estatuto,   Plano   de   Carreira   e

Remunera€ao do Magist6rio.

2.        Najustificativa  que  acompanha  o texto  do  projeto,  o  autor

aduz  que  "para  dar transparencia  e  publicidade  garantindo  a  participa€ao  popular,  foi

realizado    consulta    pdblica    pievia    por    meio    da    internet    (...)    para    consulta    e

manifestac6es dos profissionais da  rede pdblica para coletar sugest6es para a melhoria

do  Projeto de Lei  (fls. 37/41)".

3.        E o relat6rio.  Passamos a analise e manifesta€ao.

n.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constituicao   Federal,  em  seu  artigo  30,   inciso  I,  disp6e

que 6 competencia  dos Municipios "legislar sobre a
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2.        Ja  a   Lei  Organica  do   Municipio   (Lei   n°  2.761/90),   em  seu

artigo  401  e  o  art.  94,  §2°2  do   Regimento  Interno  desta  Casa   de   Leis,  estabelecem

acerca dos assuntos de iniciativa exclusiva do  Prefeito Municipal.

3.        Portanto,   o   assunto   tratado   no   presente   projeto   de   lei

complementar s6  pode  ser deflagrado  pelo  Prefeito  Municipal,  conforme artigos 40,11,

LOM e 94,  §2, Ill do  Regimento Interno.

4.        Vale     dizer     que     aludido      projeto     veio     devidamente

acompanhado   do   impacto   or€amentario,   bern  como   declara¢ao   do   ordenador   de

despesa  (fls. 42/43), conforme disp6e a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.

5.        Devemos  mencionar que o  artigo  100,  paragrafo  dnico,  que

consta no presente projeto,  mant6m o mesmo texto da lei anterior.

6.        Diante de todo o exposto, verificamos que o projeto  podera

prosseguir.

Ill.     CONCLuSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

Juridicos  a   manifestac5o  sobre  o  m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   n5o

1"Artigo 40 -Sao  de  iniciativa  exclusiva  do  Prefeito as  leis  que disponham  sobre:

I-cria€5o,  transforma€ao ou  extincao de  cargos, fun¢6es ou  empregos  pdblicos  na Administra€ao  Direta  e autarquica ou aumento

de sua remunera¢ao,.
I]-son/idores pdblicos, sew regime jurfdico, provimento de cangos, estabilidade, aposentadoria e vencimentos;
Ill-cria¢5o,  estrutiira€ao  e a{ribui€6es das  Secretarias ou  departamentos  equivalentes e  6rg5os  da  Administra¢6o  Pdblica;

IV-mat€ria orcament6ria, e a que autorize a abertura de crfeditos ou conceda auxilios, piemios e siibven€6es;
V -concess6es e servi€os p6bllcos.
Pafagrafo  tlnico  -  N6o  sera  admitido  aumento  da  despesa  prevista  nos  projetos  de  iniciativa  exclusiva  do   Prefeito  Municipal,

ressalvado o disposto no lnciso IV,  primeira  parte.

2 Artlgo  94,  §  20  E  da  competencia  exclusiva  do  Prefeito  a  lniciativa  dos  projetos de  lej  que:

I  -   dispctnham  sobre  materia  financeira;

11  -  disponham  sobre  a  cria¢ao,  transforma¢ao  ou  extin¢ao  de  cargos,  fun¢6es  ou  empregos  pdblicos  na  Administracao  Direta  e

Indireta ou fixacao de sua  remunera¢ao;
11[  -  disponliam  sabre  servidores  pt)blicos,  sou  regime  jurfdico,  provi.mento  de  cargos,
vencimentos, ressalvados os casos de eompet€ncia privativa da Camera;
IV   -   disponham   sobre   cria€ao,    estrutura¢ao    e   atrlbui€6es   das   Secretarias   ou    Departam
Administra¢ao  Pdbllca;

V -disponham sobre mat6ria or¢amentaria e a que autoriza a abertura de cr6
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apresenta  impedimento  para tramita€ao,  motivo  pelo  qual  entendemos que  o  projeto

esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo,  a  propositura  devera  ser submetida  as  comiss6es  de

a) Constituj€ao e Justi€a,. b)  Finan¢as e Or€amento e c) Educa€ao,  Cultura e Esportes.

3.        Para  sua  aprova€ao,  se  faz  necessario  o  voto  favoravel  da

maioria absoluta dos membros da Camara em turno dnico de vota€ao.

4.        Este 6 o  parecer,  opinativo e n5o vinculante.
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CONSU LTOR JU RI

Jacarei,13 de outubro de 2022
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ACOLHO     0     PARECER,     por     seus     pr6prios
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