
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACIO  DA LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Folha

__".-i_.__
Camera Mumcipel

de Jacarei
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Autoria do projeto:  Mesa Diretora da  Camara

Assunto  do  projeto:  Altera  a  Resolu€ao  n°  686/2013,  de  07/11/2013,  que  regulamenta  o  subsidio  dos

membros do  Poder Legislativo, em atendimento ao artigo 29, VI, alinea "d", da Constitui¢ao  Federal.

PARECER N° 254.1 /2022/SAJ/WTBM

Projeto   de   Resolu¢ao.   Altera   Resolu¢ao   686/2013.

F6rias   e   130   para   Vereadores.   Constitucionalidade.

Pelo  prosseguimento.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se   de   Projeto   de   Resolu€ao,   de   autoria   da   Mesa

Diretora da  Camara  Municipal de Jacarei.

2.        0    objetivo    da    propositura    6    alterar    a    Resolu€ao    n°

686/2013,   de   07/11/2013,   que   regulamenta   o   subsidio   dos   membros   do   Poder

Legislativo, em atendimento ao artigo 29, VI, alinea  "d'', da Constitui€ao Federal.

3.        Conforme  consta  na Justificativa  que acompanha  o  projeto,

a   intencao   adequar   o   regime   de   vencimentos   ao   regime   de   subsidios   que   foi

consagrado pelo Supremo Tribunal  Federal.
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11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        A  Constitui¢ao   Federal,   em  seu  artigo  30,   inciso  I,   disp6e

que 6 competencia  dos  Municipios "legislar sobre assuntos de  interesse local''.

2.        A   Lei   Organica   do   Municipio   de   Jacarei   (LOM),   em   seu

artigo  28,   inciso  XXI,  disp6e  que  compete  privativamente  a  Camara   Municipal  fixar,

atrav6s  de  projeto  de  resolu€ao,  de  acordo  com  os  dispositivos  constitucionais,  os

subsidios dos vereadores.

3.        A    Resolucao    6    o    instrumento    normativo    adequado    a

disciplinar assuntos  de  interesse  interno  da  Camara,  a  que se enquadra  perfeitamente

no presente caso:

Art.  45  -  Os  prtyetos  de  resolu€5o  dispor5o  sobre  mat6ria  de

interesse  inferno  da Camara e os  prdyetos de decreto  legislativo

sobre os demais casos de sua competencia privativa.

Par6grafo Onico.  Nos casos de pkyeto de reso/u£5o e de prdyeto

de decreto  legislativo,  considerar-se-6  encerrada  com  a vcta€§o

fina/  a  elabora€5o da  norma juridica,  que sera  promulgada  pelo

Presidente da Camara.

4.        Subsidios  "consistem  na  remunera€ao  devida  aos  agentes

politicos   e   aos   membros   do   Poder,   consistente   em   parcela   dnica   excludente   de

qualquer  outra  verba."  (FILHO,  Mar€al  Justen.  Curso  de  Direito  Admjnistrativo.  2a  ed.

Ed.  Saraiva:  2007.  p.  645).

5.        0    Supremo    Tribunal    Federal,    nos    autos    do    Recurso
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salario e do ter¢o constitucional de ferias,  pagos a todos os trabalhadores e servidores

com  periodicidade anual''.

6.        Do julgamento  supramencionado  restou  ainda  a  seguinte

Tese:  "0 artigo 39,  § 4°,  da Constituicao  Federal  n5o 6  incompativel  com o  pagamento

de terco de ferias e d6cimo terceiro salario".

7.        No   presente   caso,   a   altera€ao   proposta   passafa   a   valer

somente  em  janeiro  de  2025,  atingindo  a  pr6xima  Legislatura,  pelo  que  atende  ao

principio da anterioridade previsto  no artjgo 29, VI, da Constitui€ao Federal.

in.    DAcoNCLusAo

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de Assuntos

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

apresenta  impedimentos  para  sua  tramita€ao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o

projeto esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        A    propositura    devera    ser    submetida    a    Comissao    de

Constitui¢5o e Justi€a.

3.        Para  aprovacao  6  necessario  do  voto  favoravel  da  maioria

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

dnico.

4.       Cumpre anotar que  oTribunal  de contas  do  Estadode sao

Paulo determina  que deve ser encaminhado,  per via eletr6nica, aquela Corte uma

c6pia   do   ato   que   estabe[ece   a   remunera€5o   da   Verean€a   pare   a   pr6xima

Legislaturaemat648horasap6sapromulga€ao./,(art.44,§9°,daslnstruc6es2,de

2016).
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5.        Este 6 o parecer, opinativo e nao vinculante.

Fo'ha
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Camara  Munlcipai

de Jacarei
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