
ESTADO DE SÁO PAULO 

ATA N° 03 DA IA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA REALIZADA NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2017. Aos seis dias do 
mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade de Assis, Estado de São 
Paulo: nas dependências da Câlnara Municipal de Assis, na Rua José Bonifácio, n° 1001, 
às 16h521nin, reuniu-se, a Comissão de Constituição e Justiça, presentes os vereadores 
Roque Vinicius lsidio Teodoro Dias, Vinícius Guilherme Simili, Claudecir Rodrigues 
Martins, Luís Remo Contin e Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio, para discutir os 
Projetos de Leis nO 04, 05, II e 12/2017 e o Projeto de Lei Complementar n° 03/2017. O 
Presidente da Comissão, Roque Vinínicius Dias, designou os relatores para cada 
propositura da seguinte forma: Alexandre Cobra Vêncio para o Projeto de Lei n° 1112017, 
Claudecir Rodrigues Martins para o Projeto de Lei n° OS/2017, Luís Remo Contin para o 
Projeto de r,ei n° 04 e Projeto de Lei Complementar nO 03/2017, e Vinícius SiJnili para o 
Projeto de Lei nO 12/2017. A seguir. de1iberaralTI e elnitiratn os pareceres que seguem 
anexos. Não havendo lnais nada a discutir, foi encerrada a presente reunião às 17h53min 
e eu, Natalia Domingos Pelissari~ Secretária d a, lavrei a presente que Ulna vez 
conferida pelo Secretário~ 

l~oque 

gues Martins 
rctário 

------~===---~~-= 

vai por ele assinad ntan nte com os demais melubros da 
Comissão. 

~-' 
Luís ReIno Contin 

Membro 

Alexandre {~obra (;yrino NÜ'{l~~,clío Vêncio 
'Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N' 06/2017 

Projeto de Lei n' 0412017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator designado: Luis Remo Contin 

A apreciação pela Comissão de Constituição e Justiça ao presente 
projeto é taxativo, Oll seja, verificar se a propositura apresentada está de acordo 

com a Constituição Federal , legislação pátria e o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Ass is. 

À consideração deste Relator é submetido o presente Projeto, sobre o 
qual ofereço o seguinte parecer: 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Execut ivo Municipal, 
que tem por finalidade conceder a revisão geral anual, atendendo as 
determinações contidas na Constituição Federal, nos termos do artigo 37, inciso 
X, que di spõe o seguinte: "a remuneração dos servidores públicos somente 

poderá ser fixada Oll a lterada por lei especí fica, observada a iniciat iva privativa 
em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de indices" . 

A presente medida, portanto, propõe conceder a revisão de 6,58% 

(seis vírgu la cinqüenta e oito por cento) aos servidores dos Poderes Executi vo e 

Legislativo, da Administração Direta e Indireta, extensiva aos proventos de 

inatividade e às pensões de acordo com as disposições vigentes. 
Destaca-se que o percentual aplicado à presente revisão foi definido 

lendo por base o indice do IPCA - indice de Preços ao Consumidor Ampliado, 
registrado de janeiro a dezembro de 2016, bem como de conformidade com as 
tratativas rea lizadas juilto ao Sindicato dos Funcionários Públicos Municipai s de 

Assis. 

No que se refere à matéria contida no presente Projeto, constata-se de 

forma cristalina, a observação e aplicação dos preceitos Constitucionais 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

admin istração Públi ca Municipal de Assis. A concessão da revisão geral anual 

aos servidores municipais é dever da Administração Pública, para que estes não 

tenham seus salários defasados. 

Quanto ao índice definido para à aplicação da Revisão Geral Anual 
(IPCAE),trata-se de indicativo oficial, portanto, devidamente determinado pela 
Lei em análise. 

No mais, a propositura encontra-se de acordo com os fundamentos 
legais, regimentais e constitucionais. Portanto, nada obsta que seja submetido à 
apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Assis, 07 de fevereiro de 20 

ROQUE VINIC U 
Prcs 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI 
Vice-Presidente 

Mcm~. 

ALEXANDRE COBR:~~ N. VÊNClO 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

I'AR ECE R N" 07/201 7 

Projeto de Lei n" OS/201 7 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: C laudecir Rodrigues Martins 

Trata-se de proposi tura cujo objeto é a criação, extinção e 

reclass ificação de cargos do quadro de pessoal da Administração Direta e 

Indireta do Município de Assis, e disciplina critérios de remuneração. 

Nota-se que o projeto apresenta prioridades, entre elas a 

n:cbssi licação cios cargos do quadro de pessoal de carre ira, cujas re ferênc ias 

estão com va lor de vencimentos aba ixo do salário mínimo nacional. Por este 

moti vo, propõe no artigo I" desta propositura a reclassificação dos cargos que se 

encontram nas referências abaixo de 20 E, avançando-os para a referência 20 F. 

Neste caso, faz-se necessária a alteração, uma vez que tal situação 

não pode perdurar. Os servidores que se enquadram nesta situação, atualmente 

recebem Lima di re rença em seus holerites para completar o salário mínimo 

nacional. e fa lta. no entanto, a garant ia que somente a efetiva alteração na 

legislação pode assegurar, tendo em vista que a referência do cargo do servidor é 

base de cálcul o para todos os fi ns, refleti ndo diretamente na sua vida funciona l 

em todos os aspectos. 

Out ra alteração está no art igo 2° do projeto, que prevê a 

reestru turação do padrão de vencimentos dos cargos do quadro de pessoal de 

carreira. Tem como objetivo partir da referência e níve l de cada cargo hoje 

fixado em lei , rcadequando os nívei s finais de cada cargo, visando corrigir casos 

em que ex iste tão somente ~ma letra para. ~v'!.I:H;ar, ou. que não contempla O 

tempo de duração d~ uma càrre i~~ , que 90rmal;~~nte env~lve 30, 35 anos de 

trabalho. 

Levando-se em consideração que as avaliações e a possibilidade de 

promoção devem acontecer pe la ~\l u a l legis lação no interstíc io de 4 (quatro) 

anos, estabelece-se o conju nto JE' 9 (nove) let ras ou níveis para cada cargo. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Assevera-se que o Projeto consiste tão somente no 

rcdimensionamcllto do conjunto dos níveis de cada cargo, sem, no entanto, 

alterar o va lor Oll reclassi fi car li referência inicial at ribuída atualmente, o que 

afasta a desigua ldade, no tocante à quantidade de referências, existente entre 

cargos. 

Por fi m, o artigo 3" do projeto de lei, também prevê a modificação 

do Anexo XIII , que cuida das gra tificações pelo exercício de funções específicas 

ou de responsab il idade funcional , med iante a inclusâo das al íneas "g" e "h", as 

qua is têm por objeti vo incent ivar c rem unerar de forma justa a prestação de 

serviços públicos de li scalizaçào, no âmbito do controle urbano, de trânsito e 

sistema viário, cujos critérios serão regulamentados posteriormente por meio de 

Decreto Municipal. 

Contudo, apesar de tratar-se de assunto de relevante interesse da 

administração púb li ca , de ixa de apresentar os cri tér ios que as regulamentam de 

forma especil1ca. Portanto, a presente proposi tura necessi ta ser disciplinada de 

forma mais técn ica, para que nào paire dúvidas sobre sua abrangência, 

principalmente na matéria contida em seu Artigo 3°. 

No mais, o proj eto de lei encontra-se de acordo com os 

fundamentos lega is, regimentais e constitucionais. Portanto, nada obs~a que seja 

submetido à apreciação dos Senhores Vereadores. 

E o parecer. 

Sala das Comissões, 7 de Fevyrell 

ROQ UE VINt C EODORODIAS 
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ccrctário 

.~?&22r ::> 
LUIS REMO CONTlN 

ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNClO 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER N' 1412017 

Projeto de Lei n° 1112017 

COM ISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E J USTIÇA 

Relator Designado: Alexandre Cobra Cyrino N. Vêncio 

Cuida-se de propositura, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de Leis, cujo 

objeto é a Revisão Geral Anual dos vencimentos dos servidores da Câmara Munic ipa l de 

Assis. 

Tem a presente Lei a finalidade de atender as disposições contidas na Constitui ção 

Federal, que prevê em seu artigo 37, inciso X que "a remuneração dos servidores públicos e 

o subsídio de qlle lrata o §4 Q do 01'1. 39 somenle poderão ser fixados ou alterados por lrú 
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. assegura revisão geral anual, 

sempre na mesma dala e sem distinção de índices. " 

O presente Projeto propõe conceder a revisão de 6,58% aos servidores da Câmara 

Municipal de Assis. O percentual de reposição foi definido tendo por base o índice do lPCAE 

- Índice de Preços ao Consumidor Amplo-Especial , registrado de janeiro a dezembro de 2016. 

Mencionada reposição contemplará a recomposição da remuneração dos 

servidores ocupantes dos cargos efetivos, cargos em comissão e as runções de contiança, 

incl uindo também os se rvidores que se encontram à disposição da Câmara, prestando seus 

serviços na ed ilidade e cuja remuneração é paga pelo Poder Legislativo. 

A matéria contida no presente Projeto está em confomúdade com os ditames 

Const itucionais e devidamente observados e aplicados pela administração da Casa de Leis do 

Munic ipio de Assis. 

Quanto ao índice (IPCAE) utilizado para a aplicação da Revisão Geral Anua l, 

trata-se de indicativo oficia l, portanto, legalmente determinado pela nonna. 

Considerando o atendimento dos fundamentos legais , regimentais e 

constitucionais. este relator resolve exarar parecer de forma favoráve l à tramitação do 

mencionado projeto. Portanto, nào há impedimentos para que o mesmo seja submetido à 

apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 7 de fever ;.------

ROQUE vJNÍ'eros'l 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

~~~ CLA~ iOD~MARTINS - PRB 
Secretário 

~??2 msREMO CONTIN - PP 

ALEXANDRE COBRA~~tu;,O N. VÊNClO - PR 
Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

I'AR ECE R N° 1512017 

Projeto de Lei n' 12/2017 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Relator Designado: Vinícius Cuilherme Simili 

A aprec iação do presente Projeto de Le i por este Relator é 
categórica, ou seja, verificar se a propositura apresentada está de acordo COI11 a 
Constituição f-ederal , legislação pátria e Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Assis. 

À consideração deste Re lator é submetido o presente processo, 
sobre o qual ofereço o seguinte parecer: 

Cuida-se de propositura, de autoria da Mesa Diretora desta Casa de 

Leis, cujo objeto é a reclass ificação de cargos efetivos do Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal de Assis - SP . Tem como base a proposta do Projeto de Lei 

n' OS/2017 apresentada pela Prefeitura Municipal que dispõe sobre 

reclassificação de referências para cargos efetivos de seu quadro. Neste sentido, 

propõe a alteração da referência ini cial do cargo de Aj udante de Serviços 

integrante do Quadro de Pessoal El'etivo da Câmara, fundamentando-se nos 

princípios de equiparação e igualdade. 

Quanto ao conteúdo do presente Projeto, que trata da alteração da 

referência inicial do cargo de Ajudante de Serviços, veja-se que a matéria atende 

os preceitos Const ituc ionais, pois, regu lariza o vencimento base do referido 

cargo, que atualmente está abaixo do sa lúrio mínimo nacional, o que não é 

permitido pelo nosso ordenamento jurídico. 

No mais, nâo há ilegalidade nem vícios de forma ou materiais a 

serem declarados. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 10 de fevereiro de 2017. 
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ROQUE VINÍCIU 

1- PDT 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS - PRB 
Secretário 

~---:;:: =?==-===::==;;;.::::::-------:;:-~ 
LUIS REMO CONTlN - PP 

Membro 

~. 
ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO - PR 

Membro 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

PAR ECE R N" 08/2017 

Projeto de Lei Complementar n° 0312017 

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA 

Relator designad o: Luis Remo Contin 

A apreciação do presente Projeto de Lei Complementar por este 

Relator é categórica, ou seja, verificar se a propositura apresentaçia está de 

acordo com a Constituição Federal, legislação pátria e o Regimento Interno da 

Câmara Muni cipal de Ass is. 

À consideração deste Relator é submetido o presente processo, 

sobre o qual ofereço o seguinte parecer: 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Poder Executivo 

Municipal, que tem por finalidade alterar o capul do al1igo 1° da Lei 

Complementar nO 08 de 12 de junho de 2006, que dispõe sobre incorporação de 

beneficio aos vencimentos dos serv idores do Quadro de Pessoal de Carreira. 
Destaca-se que, no âmb ito da Admini stração Municipal, a 

incorporação da diferença remuneratória percebida em razão do exercício de 

funções de confiança e de cargos em comissão, foi inst itu ída inicialmente pelo 

al1 igo 11 da Lei Municipal nO 4.28 1, de 19 de feverei ro de 2003 , e 

complementada pela Lei Complementar nO 08 de 12 de junho de 2006. 

Em síntese, o objeto da presente propositura é a alteração no 

percentual de incorporação, respeitando o direito adquirido de cada servidor, 

passando de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) da diferença, por 

ano de efetivo exercício, até o limite de 1000/0 (cem por cento) de seu 
vencimento. 

Em que pese a redução na incorporação remuneratória percebida 

em razão do exercício de funções de confiança e de cargos em comissão, tal 

alteração ostenta notório interesse público, pois se justifica pela necessidade de 

equi librar os gastos públicos em relação a concessão de beneficios, para que o 
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erário municipal tenha condições de suportá-los, sem, no entanto, afetar os seus 

servidores. 
No mais, a proposi tura encontra-se de acordo com os fundamentos 

legais, regimentai s e constitucionais. Portanto, nada obsta que seja submetido à 
apreciação dos Senhores Vereadores. 

É o parecer. 

Sala das Comissões, 09 de rev 

ROQUE J9!S:f:C2tí; 

VINÍCIUS GUILHERME SIMILl 
Vice-Presidente 

•. »'lv,ARTlNS 

~~N ::> 
Membro 

~ 
ALEXANDRE COBRA CYRINO N. VÊNCIO 

Membro 
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