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Oficio n° 486/2021  -GP

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, 02 de dezembro de 2021.
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Encaminho anexo,  Projeto de  Lei  n° 33/2021,  para apreciagao dos  Senhores

Vereadores.

Projeto de  Lei  n° 33/2021  - Reajusta o vencimento dos servidores  publicos

ativos,   inativos   e   pensionistas   da   Administraeao   Direta,   Autarquica   e   Fundacional   do

Municipio de Jacarei.

Solicitamos  ainda,  sejam  as   proposic6es  submetidas  ao  regime  de

tramitagao urgente nos termos do Artigo 91, lnciso I,  Pafagrafo I, da Resolugao 642,

de 29 de setembro de 2005.

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

para renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

Prefeito do Municipio de Jacarei

Prapa dos Tres Poderes, 73 -2° andar-Centro - Jacarel-SP

Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax   (12) 3961-1092  -gabinete©acarei.sp.gov.br
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PROJETO DE  LEI  N° 33,  DE 02  DE DEZEMBRO  DE 2021.
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Reajusta  o  vencimento  dos  servidores  publicos  ativos,  inativos
e     pensionistas     da     Administragao     Direta,     Autarquica     e
Fundacional do  Municipio de Jacarei.

0 Prefeito do Municipio de Jacarei,  usando de suas atribuie6es faz saber que

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

Art.1°O    padrao   de    vencimento    de   todos    os    servidores    publicos    da

Administragao  Direta,  Autarquica  e  Fundacional  do  Municipio  de  Jacarei  ativos,  inativos  e

pensionistas, fica reajustado em 5% (cinco por cento) a partir 1° de janeiro de 2022.

Art. 20 As  despesas  advindas  da  execueao  desta  Lei  correrao  por  conta  de

dotacao constante do ongamento vigente, suplementada se necessario.

Art. 3° Esta  Lei entra em vigor a partir de  10 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2021.

lzAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Municipio de Jacarei

PTaca dos Tres Poderes, 73  -20 andar- Centro - Jacarei-SP
Telefone:  (12) 3955-9111  -Fax:  (12) 3961-]092  -gabinete@acarei.sp gov  br
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MENSAGEM
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Tenho  a  honra  de  submeter  a  analise  dessa   Egfegia  Casa  Legislativa  o

incluso  Projeto de  Lei que  reajusta o vencimento dos servidores publicos ativos,  inativos e

pensionistas da Admjnistragao Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Jacarei.

Este   Projeto  de   Lei  visa  a  autorizagao   legislativa   para conceder  reajuste

salarial  aos  servidores  pdblicos  do  Municipio  de  Jacarei,  incluindo  Administragao  Direta,

Autarquia  e  Fundacional,  bern como  os  inativos e  pensionistas.  0  reajuste salarial que  se

prop6e e de 5% (cinco por cento) a partir de 1° de janeiro de 2022.

Coma   e   de   conhecimento   dos   nobres   Vereadores,   aAdministraeao   tern

buscado   manter   equilibrada   a   relagao   salarial   com   os   servidores   do   Municipio,    na

manutengao     do     respectivo     poder    aquisitivo,     sem     afastar-se    dos     princfpios    da

responsabilidade fiscal.

0  percentual  proposto  foi  objeto  de  estudo  e  discussao  junto  ao  Sindicato

dos   Servidores   Ptiblicos   Municipais   de   Jacarei,   de   forma   a   reajustar   o   salario   dos

servidores  ptlblicos  municipais,  defasado  em   razao  da  determinagao   imposta  pela   Lei

Complementar Federal  n°  173, de 27 de maio de 2020,  e dentro dos  parametros previstos

para a orcamento do exercicio de 2022.

0  valor  proposto  tern  par  base  o  estudo  da  previsao  orcamentaria  para  o

exercicio de 2022,  de modo a  respeitar a Lei de  Responsabilidade  Fiscal.

Ressalte-se   que,    nao   existe   a   obrigatoriedade   de   impacto   econ6mico-

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

2000,  em  virtude  do aumento ja  estar previsto  no  Projeto  de  Lei  Oreamentaria Anual,  e  o

valor declarado  na  LOA  e  suficiente,  portanto  nao  have fa  impacto  financeiro  no  aumento

dos servidores.
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Nao  se  aplica   ao   reajustamento  de  remuneraeao
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inciso   X   do   art.   37   da   Constituigao   Federal,   no   dispositivo   do   art.   17,

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

Os   atos   contemplam   inclusive   a   Administragao   lndireta,   SAAE   -   Servigo

Aut6nomo  de  Agua  e  Esgoto,   IPMJ  -  Instituto  de  Previdencia  do  Municipio  de  Jacarei,

Fundagao  Cultural de Jacarehy,  Fundagao  Pro-Lar de Jacarei  e  Servico de  Regula?ao de

Jacarei.

Justificado  nestes termos encaminhamos o  Projeto de Lei  para apreciagao e

aprovagao dessa Casa Legislativa.

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2021.
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Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres  Poderes,  73  -20 andar-Centro - JacareLSP
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DECLARACAO

lnformamos  para  fins  de  cumprimento  do  disposto

no inciso  11,  do art.16 da  Lei  Complementar n°  101,  de 04 de  maio de 2000,  Lei

de   Responsabilidade   Fiscal,   que   a   estimativa   de   lmpacto   Orgamentario  -

Financeiro  referente ao  reajusta do vencimento  dos servidores  pdblicos ativos,

inativos  e  pensionistas  da  Administraeao  Direta,  Autarquica  e  Fundacional  do

Municipio   de    Jacarei,    esta    previsto    no    orgamento    da    mesma    e    sera

suplementada se necessario.

As   despesas   decorrentes    com    a   execugao   da

presente   Lei   correrao   por   conta   das   dotag6es   consignadas   no   orgamento

vigente.

Nada mais a declarar firmo a presente.

Praga dos Tres  Poderes.  73  -20 andar- Centro - Jacarei'-SP
Telefone:  (12) 3955-911  I   -Fax:  ( 12)  3961-1092  -gabinete@acarei  si) gov.br
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