
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
GABINETE DO PREFEITO

PRINCIPIO DA PUBLICIDADE EI N'. T.878 DE 29 DE ABRIL DE 20I9.

coNsr *uNm ui^ Nov^ HrsrôÊrÀ

"ALTERA A LEI MUNICIPAL N" I.?2312016 E DÁ

ourRAs PRovtDÊxcIes".Mun icipal de Jaciara em
Ut t Jpl9

:) 3

telto Munlctpal oe Jaciara-MT, ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, no uso de suas

atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art.l'.FicaextintoocargodeprovimentoefetivodeCopeira'/Zeladora'alterando-seoincisolltdo

artigo 26, Passando a vigorar com a seguinte redaçâo:

a

Parágrufo Único. Retira-se do Anexo Vl da Lei Municipal n" l '723D016' as atribuições'

condições de lÍabalho, requisiros para provimento e recrutamento do cargo de Copeira/Zeladora (Auxiliar

de Gestão Administrativa III: Copetua'/Zeladon)'

Art.2". Ficam extintos os cÍugos em comissão de Dirigente Almoxarifado e de Assessor

de Assessor Jurídico

ParágraÍo Único. Retira-se do Anexo VI da Lei Municipal n' l'72312016' as atribuições'

condições de trabalho, requisitos Para provimento e recrutamento dos cargos de Dirigente Almoxarifado e

I-:
lr

LtJ
LS

Art.3o. Fica criado o cargo comissionado de DiÍetor de Recursos Humanos
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Art.4". Considerando o disposto nos aÍigos anteriores altera-se o Anexo II da Lei Municipal n'

1.7232016, que passa a vigorar conforme tabela que se segue:

ANEXO II

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO

(Aplica-se apenas a Revisão Gerâl Àrual nos termos da Constituição Federal)

Àrt. 5". Em virtude da nova vinculação do Cargo efetivo de Controlador lntemo' o qual deverá

ser vinculado dir€tamente ao presidente da câmara Municipal e considerando o disposto nos artigos

anteriores altera-se o Anexo IV, da Lei Municipal n' l ?2312016' que passa a vigorar conforme tabela que

se segue

ANEXO IV CMJ
3

PadrãoSímboloCârgo
1-3t@Ge+4D4S§Diri8€nt€-Alfi€xârifids
2.654,98CM/DASSDirigente Patrimônio
2.654,98CC2

Chefe de Cabinete

3.861,75CC3CM/DASSAssessor de lmPrensa
4.834,95CC4CM/DASSCoordenador Legislat lvo

4.834,95CM/DASSAssessor Parlamentar
4{34+5g€À4DASS+ssesser-lr:rA*e
6.E00,00cc5CM/DASSCoordenador Adm inistrativo
2.654.98cc2CM/DASSHumanos

Página 2 de 5

www.iaciara.mt.gov'bÍ
(66) 3461-7900
Àr. nntOnio Ferreira Sobrinho' 'l'075

Càntio - Jaciara-MT // 7882O-OO0

JACI RArÊl&E coinru8oo urÀ tovr Í6

Vencimento

cc2

CM/DASS

CC4

Diretor de Recursos

ÉLS

DISPOSIÇÃO DE CARGOS E PESSOAL POR ORGÁO



1. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
I. I DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

N ível/ClasseNos de CaÍgosAUXILIAR
0lCuarda Notumo

l -r 2/A-B03Agente de Serviços Gerais
+-+gLBg+

€€p€ira-+€f€d€Ía
I -12lA-B0lMotorista

0+

CCO20lDirigente de PatI imônio (COMISSIONADO)

oADMINISTRA
0lCoordenador Administrativo

t-12lA-D
Assistente Administrativo

l-12lA-B
Telelbnista

COONOENA»ONIA LEGISLATIVAl.l .l

ccl40lCoordenador Le islativo
ccl40lAssessor PaÍlamentar

t -t2lA-D0lTécnico Parlamentar
l -12lA-D02

Assistente L slativo
BILI.2. DEPARTAMENTO FINANCEIR O E CONT

l- l2lA-E0lContador
l-r2lA-D

Assistente Administrativo
CC120l

Diretor de Recursos Humanos
2, GABINETE DA PRESID NCIA

cc20l
CheÍ'e de Gabinete

CCI30l
Assessor de I rensa

1-t2lA,-E0tControlador intemo
DICA3. ASSESSORTA JU

G+o+
Assesss+Jwíêies

1-t2lA,-E0l
Procurador Iurldico t-t2tA-D0l
Assistente Administrativo

Art. 6". Altera o Anexo V, da Lei Municipal n' 1 72312016,gue passa a vigorar conforme tabela

que se segue:

CMJ
Fts
tslgÂNEXO V

LOTACIONOGRAMA
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DENOMINAÇ O DOS CARCOS QtdeVagas
Disponíveis

Qtde Vagas OcupadasQtde AutoÍizada PCCS

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

0l0lGuarda Notumo

000303Agente de Serviços Gerais

0+0{)0+eopeira{-€ladora

000lMotorista

0l0l02Assistente Legislativo

0l0l01Assistente Administrativo

000t0tTclefonista

000lTécnico Parlamentar

0l0lContador(a)

000l0lConlroladoÍ Intemo

000t0tProcurador Jurídico

03t3l6Sub Total

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMIS

0+000+DiriÊef,t€4€+tÊoxffifêCo

000l0l
DirigeDte de Patrimônio

000l
Chel! de Gabincte

0l0l
Coordenador Legislativo

000l0l
úoordenador Administrativo

0l0l
Assessor de Imprensa

000l0l
Asscssor l)arlaÍnentar

0+00e+
Âs5€ssoI+u+idiêo

0l000l
Diretor de Recursos llumaros

0l0607Sub Total

CARGOS ELETIVOS

00llll
VEREADOR (Lei Espec ífica)

0.13034TOTAL GERAL
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Art i. Fica alterado o Anexo Vl, da Lei Municipal n" 1.723/2016, elencando as atribuições do

novo cargo comissionado de Diretor de Recursos Humanos, para vigorar conforrne se segue

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

ATRIBUIÇôES: Dirigir a execução de trabalhos relativos aos recursos humanos dos servidores da

câmara Municipal; organizar e manter atualizados os arquivos dos servidores da câmara Municipal;

Organizar, conferir e auxiliar na elaboração do calculo da folha de pagamento dos servidores e

vereadores; Auxiliar na escala de férias dos servidores; Receber requerimentos relacionados à sua função;

verificar o controle de frequencia dos servidores e vereadores; Executar outras tarefas correlatas que lhe

forem determinadas pelo seu superior.

CONDIÇÔES DE TRABALHO:

A)
B)
c)

HORJIRIO: período normal de tÍabalho à disposição do Presidente da Câmara'

ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo

RECRUTAMENTO: Liwe nomeação e exoneração pelo Presidente da Câmara

Art.8". Esta Lei entra em vigor na dala de sua publicação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM 29 DE ABRIL DE 20I9

ABDULJ HAMMAD

PREFEITO M L - 20lTa 2020

RONIEVON M SI

Secretário MuniciPal de Admini Finanças / Portaria n". 0212018

com afixação nos lugares de costume estabelecidos por Lei
Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente'

Municipal. Data SuPra.

AL
Prefeito

MJ

LS
rl /c

L

co

t
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FICHA OO PROTOCOLO / PROCESSO

Protocoloweb-sistomadeAcompanhamentoProcessual.CâmaraMunicipaldeJaciara

m0I0G0l"0§tIEmllm

NúMERo: 25-0112019

DATA CADASTRO: 0110212019 16:44

PRA,ZO PARA ENTREGA: 7 DIAS

INTÉRESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA

NATUREZA:
PROJETO DE LEI

ASSUNTO:
ALTERA LEI 172312016 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS

VOLUMES:
1

PÁGINAS:

SocuLreltos' ourRos 03

TIPO: PROTOCOLO

RESPONSÁVEL: GABINETE/CMJ

TELEFONE: 3461-7350

SERVIOOR(A): SlDlNEl DA SILVA

Tramitação do Processoi

9t9ão s"to. d" Tramitado Datad-". orioem Dor Trâmite
oígem

cMr GABTNETE 3',illl,)^ ?L!2?''o"

Orgão
de
Destino

CM]

Setor de
Destino

ASSESSORIA
PARLAMENTAR

Recebido
Data
Recebimento

Não
00/00/0000
00:00

Consulte o andamento do processo em: http:/ /www.camaÍaiaciara.mt'gov.brlprotocolo/consulta/

Gêradoem:OffiZ/ZO79:Í.:asservidor:SidineiDasilvalsetor:GABINETEIór9ão:CMJ

Fts
CMJ

RU8

httpsr/^,r,/ww.câmaÍajaciarâ.mt.gov br/protocolo/processos/consultar/

Observações

E Ver Obs:

Recebido
por



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

MENSAGEM AO PROJETO DE LEI N" 03, DE OI DE FEVEREIRO DE 2019

EXMOS. SRS. \'EREADORES

SubmetemosàelevadaconsideraçãodeVossasExcelênciasoProjetode

Lei anexo, que dispõe sobre a alteração na Lei Municipal n" l '723' de 27 de outubro de 2016'

que trata da Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos servidores públicos da

Câmara MuniciPal de Jaciara.MT.

objetiva-seextinguirocargodeprovimentoefetivodeCopeiraZeladora.

Vislumbra-seque.atualmente,nãohánecessidadedeestecargoestarnoPlanodeCargos'

Caneiras e Salários da Câmara Municipal, bem como aos cargos em comissão de dirigente de

ahnoxarifado e assessor jurídico.

Devidoaoescassonúmerodeservidores,sendoqueumapartedestes

acumulam várias fungões, e como não há no quadro de funcionários' servidor específico para

cuidar tjo RH. sendo que tais trabalhos estão atualmente sobrecarregando a servidora responsável

pela Contadoria, assim, para desobstruir as funções efetuadas pela contadora' nada melhor do

quecriarocargodediretorderecursoshumanos,paraatenderosdemaisservidoresevereadores

com maior presteza e agilidade.

Assim, esta Mesa Diretora, propõe a criação de um cargo de Diretor de

Além do dito cargo, deve ainda ser feito o reenquadramento do cargo

efetivo de controlador interno, o qual estri erÍoneamente vinculado à coordenadoria Legislativa,

para ser vinculado ao Gabinete da Presidência da Casa'

CMJ
FI-S

Ruâ Jurucê, 1101 CentÍ(

RUA

Recursos Humanos.

Contando com o apoio dos nobres vereadores na aprovação da matéria'

o



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuann MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Mesa Diretora

Ver.

Ver. Tiago dos Santos

Ver.

1"

Ver.

deO

Presidente

Soares

de Souza

oCMJ
FLs

Rua lurucê, 1301 - Centro - CEP 78820-000 - Jaciara/MT - Fone: {66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

1
2" Vice-Presidente

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

JACIARA (MT). OI DE FEVEREIRO DE 20I9.



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

PROJETO DE LEI N'03, DE OI DE FEVEREIRO DE 20I9

"ALTERA A LEI MTIIIICIPAL N" I'72312016 E

oÁ ourrus pnovtoÊxcu,s".

oPresidentedacâmaraMunicipalnousodesuasatribuiçõeslegais,FAZSABER'quea

Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e o Prefeito sanciona a seguinte Lei'

Art.l".FicaextintoocargodeprovimentoefetivodeCopeira/Zeladora'alterando-seo

inciso III do artigo 26, passando a vigorar com a seguinte redação:

ParágrafoÚnico.Retira-sedoAnexoVldaLeiMunicipaln.l.T23120|6,asatribuições.

condiçõesdetrabalho,requisitosparaprovimentoerecrutamentodocargodeCopeira,/Zeladora

(Auxiliar de Gestão Administrativa III: Copeira/Zeladora)'

Art.2". Ficam extintos os cargos em comissão de Dirigente Almoxarifado e de Assessor

Jurídico.

parágrafo Único. Retira-se do Anexo vl da Lei Municipal n" 1.72312016, as atribuições,

condiçõesdetrabalho,requisitosparaprovimentoerecrutamentodoscargosdeDirigente

Almoxarifado e de Assessor Jurídico

Art.3". Fica criado o cargo comissionado de Diretor de Recursos Humanos'

Art. 4". Considerando o disposto nos artigos anteriores altera-se o Anexo II da Lei

Municipal n" I .72312016, que passa a vigorar conforme tabela que se segue:

RuêlurUce tj01-Cenrro-CtD788)0.000 làcidÍa/Mt-ÉonÊ'{651J461-7350-tàx 166):aOt Z:U:-iit"

MJc
FLs

UBR

Art.26.

u



Cargo Sim bolo Padrâo

Dirigênte+fs€xalifâde CMêA§S @ l-}163?

Dirigente Patrimônio CM/DASS 2.654,98

CM/DASS ccz 2.654,98

Assçssor de Imprensa CM/DASS cc3 3.861,75

CoordenadoÍ Legislativo CM/DASS CC4 4.834,95

Assessor Parlamentar CM/DASS cc4 4.834,95

A.ssesso+Jürídi€e eMlgASS ee4 433.185

Coordenador Administrativo CM/DASS CC5

Diretor de Recursos Humanos CM/DASS ccz 2.654.98

Art.5"'EmviÍudedanovavinculaçãodoCargoefetivodeControladorlnterno.oqual

rieverá ser vinculado diretamente ao Presidente tja câmara Municipal e consideÍando o disposto

nos arrigos anreriores altera-se o Anexo IV, da Lei Municipal n" 1.72312016, que passa a vigolar

conforme tabela que se segue:

ANEXO IV

DISPOSIÇÁO DE CÀRCOS E PESSOAL POR ORGÂO

RATTINDM ST RREECS

RT TI oS RATDM NEM TN oPEt)
Nível/ClasseosN"s de CAUXILIAR l-12lA-B0l

Guarda Noturno l-12lA-B03
nte de Serviços Geraise

l-12lA-B0l
Motorista

0+
CCO20l

Dirigente de Patrimôn io (COMISSIONADO)

Ruô lúrucê. 1301- Cenrro-cÊP 78820-000 - .laciàra/MT - fone: (66)3461'7350- Fãx: (66)3461-7373 -Site

JM

LF s
RUB

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂUNNN MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

ANEXO II

TÀBELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EM CO}tISSÁO

(Aptica-se aperss I Revisão Geral Anual nos termos da Constituiçío Federsl)

Vencimento

cc2

-chefe 

de Gabinete

6.800,00

+-+4lA-B0+

@r



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnn MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

3. ASSESSORIAJU ICA

Art. 6,'. Altera o Anexo v, da Lei Municipal n" 1.72312016' que passa a vigorar confbrme

tabela que se segue

ANEXO V
LOTACIONOGRAMA

00

RLra lurucê, 1301 - centro - cEP 78820-000 - Ja;iaralMT - Fone: (66)3461'7350 - Fax: (66)3461 7173 - Site

ADMINISTRA AO

CIA

l.l.l

2. GABINETE DA PRESID

COORITNNNORIA LEGISLATIVA

Coordenador Le islativo

Assistente Le islativo

Assessor de Im ren sa

I.2. DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABIL

ccl5

t-tzlA.-B
t-tzlA-D

0l
02

Coordenador Administrativo

Telefonista
Assistente Administrativo

ccl4

1-1ZlA-D
t-lzlA-D

0l

02

0l
Assessor Parlamentar

Técnico Parlamentar

t-t2lA,-E

CC12

t-121A-D
Contador

Diretor de Recursos Humanos
Assistente Administrativo

0l

01

0l
Chefe de Gabinete

Controlador interno

0l

0l
01

w0+
,qssesserlur;dieo 1-t2lA-E0l
Procurador Jurídico t-tzlA.D01
Assistente Administrativo

Di onlvels
QtdeVagas

Ocu das
Qtde VagasQtde Autorizada

PCCS
DENOMINAÇAO DOS CARCOS

TE o1'N Eo I:o \ÍLRPR oc SC
0t0l

Guarda Notumo 000303
Agente de Serviços Gerais

e+
€€p€ir+Z€todo+a 0l0l
Motorista 0t

0l0304
000t0l

Assistente Legislativo

Assi stente AdministÍativo
Telefonista 0l000l
Técnico Parlamentar 0l
Contador(a) 00
ContÍolador Interno

0l0l
Procurador Jurídico

f,'# rr I
laue A I€

CCI4

0l

0l

ccz
CCI3

t-tzlA,-E

DE
00

êl00

0l02

000l
0l0l

00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n'e 714, de 15 de outubro de 98)

Art. 7". Fica alterado o Anexo VI' da Lei Municipal n' l'72312016' elencando as

atribuições do novo cargo comissionado de Diretor de Reoursos Humanos' para vigorar

conforme se segue:

ATRIBUIÇÔES:Dirigiraexecuçãodetrabalhosrelativosaosrecursoshumanosdosservidores
;; a;; úrni.ipui; organizar e manter arualizados os arquivos dos servidores da câmara

ür;;i;;i ortuniiur, "oúerir. 
uu*iiiu, na elaboração do calculo da folha de pagamento dos

servidores e vereadores; Auxiliar na escala de férias dos servidores; Receber requerimentos

relacionados à sua função; V"iin"ur o controle de fiequencia dos servidores e vereadoresl

grecutar outras tarefas correlatas que lhe forem determinadas pelo seu superior'

CONDIÇOES DE TRABALHO:

A) HORÁRIO: periodo normal de trabalho à disposigão do Presidente da Câmara'

gi escoL,antoADE: Ensino Superior completo

õí nÉênuurtlENTo: Livre nomeação e eioneração pelo Presidente da câmara

CMJ

RU8

03t3l6Sub Total
oM SETO COMoPR ENtvÍGOR t)S EC

0+0e0+
000t0lDiri ente de Patrimônio

0t0l
Chefe de Gabinete

000l
Coordenador Le islativo

0l0l
Coordenador Administrativo

000l0l
Assessor de lm rensa

00010t
Assessor Parlamentar

0+0e0+
,q.ssesser+u+idiee 0l000t
Diretor de Recursos Humanos 0l06o'tSub Total

CARGOS ELETIVOS
00l1ífica)VEREADOR (Lei Es 0l30t4TOTAL GERAL

OSHUMANC URSOSRE,oT RIR!]D

Art. 8", Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação'

00

0l
00

1t

DECARGO:

FLs

nr" lt,r*e, rlOr - Cent,o - Cú laszo o0O - laciara/vt - rone: (66)3461-7350 - Fax: 166)3461-7373 - Site:



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Gabinete da Presidência, em 0l de fevereiro de 2019.

Mesa Diretora:

Ver. de

Presidente

5

Ver. Tiago

l" Vice-

Ver,

l'

CMJ
Fts

Ruâ Jurucê, 1301 - centro - CEP 78820-000 - laciârâ/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: {66)3461-7373 - Site:

dos Santos Ver. Soares

2" Vice-Presidente

Ver. Leomar Rodrigues de Souza

2" Secretário

Silr a



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂMARA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira ([ei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

DESPESA COM PESSOAL

De acordo com caput do artigo 18 da lei 101/2000 a despesa com pessoal são:

Ativos; inativos pensionistas; cargos eletivos; e de livre nomeação; cargos efetivos;

vantagens e outras correlatas; encargos sociais, e, contratos de terceirização.

DAS PREMISSAS E METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DO IMPACTO

ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

O artigo 29 A, inciso I da CF/88, o total da despesa do Poder Legislativo Municipal,

incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, nõo poderá ultrapassar

a, 79ó (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária e das trans.ferências previstas

no § 5a do art. 153 e nos orts. 158 e 159, efetivamente realizada no exercício anterior, e sobre

este, não gastará mais de 70%, (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento,

incluído o gosto com o subsídio de seus Vereadores, segundo preceitua o § /' do mesmo

dispositivo.
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

ESTIMATIVA IMPACTO ORÇAMENTO FINANC-EIRO SOBRE VENCIMENTO
CARGO EM COMISSAO

TABELAS OI

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARCOS EM COMISSÃO ANTERIOR

NOVA TABELA PROPOSTA VENCIMENTO CARGO F],M COMISSAO PARA
APROVAÇAO 2019

Cargo Símbolo Padrão Vencimento

Dirigente Almoxarifado CM/DASS CCI 't .382,t4

Dirigente Patrimônio CC2 2.787,73

Chefe de Cabinete CM/DASS CC2 2.'78'7,73

CI\,Í,/DASS CC3 4.054.84

Coordenador Legislativo CM/DASS 5.07 6.',7 0

Assessor Parlamentar CM/DASS CC4

Assessor Jurídico CM/DASS CC4 5.0'7 6,70

Coordenador Administrativo CM/DASS 7.140,00

Cargo Símbolo l)âdrão Vencimento

Diri.êenre-^lsq€xarifad€ €À+DASS g l-38++4

Dirigente Patrimônio CI\,ÍDASS CC2 2.787,73

Chefe de Gabinete CM/DASS cc2

CM/DASS CC4 5.07 6,70

Assessor de Imprensa CM/DASS CC3 4.054.84

Coordenador Legislativo CC4 5.07 6,7 0

CM/DASS CC5 7.140.00

AssesserJuríCiee EMIDÂS§ @+ 5$?Ço

Diretor de llecursos Humanos CMi DASS CC2 2.787,13
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ESTADO DB MATO GROSSO

cÂunnA MUNIcIPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

2

0

I

9

Cargo Vencimento

anual

Pâtronal

ânual

Totâl

Diretor dc Recursos H umanos 3',7.169.'13 ?.805,64 dd q75 ;7

Totâl 3',7.169,73 7.805.6.1 41.915,31

2

0

2

0

Cârgo V€ncimento

ânual

Patronâl

anual

Total

Diretor de Recursos Humâno§ 39.028.21 8. r 95,92 47.224,13

Totâl 39.028,21 8.195,92 41.224,13

2

0

2

I

Cargo Vencimento

anual

Patronal

ân ual

Total

Diretor de Recursos Hunranos 40.9'79,62 8.605;72 49.585,34

Totâl 40.919,62 8.605,72 49.5E5.3.1

Rua JuÍucê, 1301 - Centro - CEP 78820 000 - laclaÍa/M]
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNIC!PAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.s 714, de 15 de outubro de 98)

TABELAS 02

DEMONSTRATIVO RECEITA (DUODECIMO) COM AS RECEITAS CORRENTES
LIQUIDA DE CONFORMIDADE COM LRF

A respeito da receita corrente liquida demostrada nas tabelas acima serve se como título de

informação, uma vez que a despesa com pessoal do legislativo utiliza dos recursos e limites

previstos no artigo 29-A da CF/88, que é mais rigoroso sendo este obedecido, nunca se

ultrapassaram os limites da lei 101/2000.

FLS
C lvlJ

Exercício RCL LRF/limite 6% Gasto pessoal

20 t1 64.352.190.1 I 3.86 t. t31.40 1 .837 .647 .30 2,8s%

2018 7 I .963.794,83 1.31',7.82',7.69 t.'732.540,58 2,41%

20 t9 7 s.s6t .937 ,32 4.s33.1t6,23 t.76t.420,07 2,33%

2020 79.340.034.18 4.7 60.402.05 1.849.491.07 2,33%

201I 83.307.035,88 4.998.422,15 1 .941 .965.62 2,33%

Exercício RCL LR-F/limite 6% Gasto pessoal Diferença
da tabela
anterior

2017 64.352. t90.1 I 3.861.13 1,40 t.837 .64'.1 ,30 2,85%
201 8 '7 t.963.794.83 4 .3 1',7 .82'7 ,69 t.732.540.58 2,41 %
2019 't 5.56t .937 ,32 4.533.716,?3 1.806.395,4.r 2,,39o 0,06'/,
2020 79.340.034.18 1.896.715,20 2,39yo 0,06"Â

2021 83.307.03 5.88 1.991.5s0,96 2'39o/o 0,06v"

RUB
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ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICTPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

De acordo com a lei 101/2000 (art.2o,lll) limite é de 6%, da Receita Corrente Liquida,

como se pode notar na segunda tabela ano 2019 o percentual de 2,§9oÂ está abaixo do limite

imposto pela lei LRF, já diferença ocasionada pelo amento do vencimento anual para criação do

novo cargo de Diretor de Recursos Humanos, em comparação com a primeira tabela é de 0,067o.
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TABELAS 03

RESUMO DE COMPARATIVO ENTRE A RECEITA E DESPESA DE PESSOAL DE

EXERCÍCIOS JÁ ENCERRADOS, ATUAIS E FUTUROS

Exercício Receita Limite 70% Despesa de pessoal Indice

2017 2.660.000,00 I .862.000.00 I .837.647.30 69.08%

2.869.123.50 2.008.386.45 60,38%

l0t9 3 .249.332,07 1 )'1i <)\ tl
1.761 .420,07 54,21%

2020 3.411.788,t7 2.388.251.71
1 .849.49 t ,07 54,21%

2úl 3.582.371.57 2.507.664,29 I.941.965,62 54,21%

Exercício Receita Limite 70% índice Diferença

da tabela

anterior

2.660.000.00 1.862.000,00 69.08Yo

2.008.3 86,45 1.732.540,58

2019 3.249.332,0'7 2.27 4.525,44 1.806.395,44 55,59% 1,38"/o

3.41I.788,17 2.3 88.25 t.7l 1.896.715,20 55,59% t,38%

2021 3.582.37'7 ,5'7 2.507.664,29 1.991.550,96 55,59% 1,38%

ffiz

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂTUNNA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

DEMoNSTRATTvo DESpESA DE pESSoAL PoR ExERCicto s cRupo

2018 1.732.540,58

Despesa de

pessoal

2017 1.837 .647,30

20t8 2.869.123,50 60,38%

20211



ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

De acordo com (art.29A-CF), a previsão demonstrada no quadro acima de 2019, com

despesa de pessoal de 55,597o, o que está respeitando o limite constitucional que é70Yo. como se

pode notar há uma diferença l38oÂ ocasionada entre as duas tabelas acima. Na primeira tabela

tem os valores sem o novo cargo já na segunda tabela os valores foram incorporados para criação

do novo cargo de Diretor de Recursos Humanos.
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂunnA MUNtctPAL DE JAcIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

CONCLUSAO

Como se pode verificar na estimativa do cálculo orçamentário e financeiro das tabelas 02

que estão acordo com o (art. 20 III) lei de Responsabilidade Fiscal com o percentual de 2,39o/o do

ano de 2019 e de 2,39o/o de 2020 e 2021 na segunda tabela02 já com os valore do novo caÍgo

Diretor de Recursos Humanos está abaixo do limite previsto que é de 67o. A segunda tabela 03 já

com acréscimo do valor para o novo cargo demostra o percentual 55'597o ano 2019 e 55'59y" em

2020 e 2021que respeita o limite que de acordo com (art. 29A) da CF é de 70%'

àiAY^
JUCELIA CRUZ SILVA

CRC: MT-o19394/0-0
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ESTADO DB MATO GROSSO

cÂunnn MUNIcIPAL DE JAcIARA

plneceR I u nÍotc o ol4 I 2019.

4 2.oq .tq
PRO.'ETO DE LEI N9 03/2019, ALTERA A LEI MUNICIPAL N9

r.723lzou6, E DÁ ourRAs PRovloÊructas.

fr4.S,,

osautos,nãoseencontramregularmenteformalizados'necessidadede

numeração de folhas. Vieram instruídos com os Seguintes documentos, no que importa a

presente análise:

a) Mensagem ao Projeto de Lei;

b) Projeto de Lei.

ANÁTISE JURÍDICA

t - lrrtÁt-tses pRgLlMlNARES'

ProjetosdeLeisqueversemsobrePlanosdeCargos'Carreira'eSalários

dos servidores públicos da Câmara Municipal de Jaciara devem ser propostos pela mesa

diretora deste Poder.

nuatur,_rce,r:or_ient.o-crpzas2çooo-taciâÍa/MT-Fonêr(66)3461-7350-Fax:(66)3461-7373-5ite
www.camàraJaciàra,mt.8ov.br 11[
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

RETATÓRIO

O Projeto de Lei pretende alterar a Lei Municipal ne L'72312OL6' a qual se

refere a reestruturação do plano de cargos, carreira, e salários dos servidores públicos da

Câmara Municipal de Jaciara, e dá outras providências'

Fts
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ú ESTADO DE MATO GROSSO

cÂnnnnn MUNtctPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Esta determinação está contida no artigo 23 do Regimento lnterno,

portanto quanto à iniciativa o Projeto é legal e regimental.

lt - ANÁusE tEGAt.

Pretendem-se com o Projeto de Lei alterar artigos e anexos da Lei

Municipal ns 1.72312076, principalmente extinguir alguns cargos e criar um novo cargo

comissionado.

Dentre todas as mudanças que serão implementadas pelo Projeto de Lei'

podemos elenca r os seguintes:

- extinção cargo efetivo de Copeira/Zeladora;

- extintos dos cargos comissionados de Dirigente de Almoxarifado e de Assessor Jurídicoi

- criação do cargo comissionado de Diretor de Recursos Humanos;

- cargo efetivo de Controlador lnterno será vinculado diretamente ao Presidente da Câmara

Municipal;

- por consequencia, são alterados os Anexos ll, lV, V e Vl da Lei Municipal ne 1'723/2016'

Como se percebe, das cinco mudanças pretendidas na legislação local'

chama atenção principalmente aquelas que redundam em gastos decorrentes da remuneração

com pessoal, pois será criado um novo cargo comissionado'

Ruê luÍucê, 1301- centro _ cEP 78820.000 -Jaciara/MT - Fone: (66)3461.7350 _ tax: (66)3461-7373. Site

www.câmarajâciare.mt.8ov.br ht
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No tocante a criação de cargo mencionado no parágrafo anterior é

importante consignar o que dispõe o artigo 169 da Constituição Federal, em que:

I
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Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito

Federal e dos Municípios não poderá erceder os limites estabelecidos em lei

complementar.

§ le A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de

cargos, empregos e funçõet ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a

admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos ór8ãos e entidades da

administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder

público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda

Constitucional ne 19, de 1998)

l- se houver prévia dotação orçamentáriâ suficiente para atender às projeções de

despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (lncluído pela Emenda

constitucional ne 19, de 1998)

ll - se houveÍ âutorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as

empresas públicas e a5 sociedades de economia mista. (lncluído pela Emenda

Constitucional ns 19, de 1998)

Ademais não podemos olvidar dos limites de despesa com pessoal

estabelecidos nâ própria Constituição Federal nos artigos 29-A e na Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Nesse sentido, seguem as redações do artigo 29-A da Constituição

Federal e dos artigos 21, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vejamos:

Rua luÍucê, 1301 - Centro - CEP 78820-OOO - Jâciârâ/MT - tone: (66)3461-7350 - Fêx: (66)3461-7373 - Site

www.camâÍajaciãra,mt.8ov.br

\ x
3

LF s
UR B

ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnN MUNTCIPAL DE JACIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Assim, qualquer alteração de estrutura de carreiras, a qualquer título,

pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e

mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se: houver prévia dotacão orcamentária

suíiciente oara atender às proiecões de despesa de oessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

e se houver autorlzacão esoecífica na lei de diretrizes orÇamentárias, ressalvadas as emoresas

públicas e as sociedades de economia mista.

CMJ
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuRnR MUNtctPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Ârt.29-4. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos

Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes

percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das ransÍerências previstas

no § 5s do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

l- 7% (sete por cento) parã Municípios com população de até 100.000 (cem mil)

habitantes;

Os artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal enfatizam que:

Art. 15. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete

aumento da despesa será acompanhado de:

l- e5timativa do impacto orçamentário-financeiro no exercÍcio em que deva entrar em

vigor e nos dois subseqüentes;

ll - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação

orçamentária e financelra com a l€i orçamentária anual e Gompatibilidade com o plano

plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

§ 19. Pa.a os fins de5ta Lei Complementar, considera-se:

l- adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e

suficlente, ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somâdâs todas as

despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho'

não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício;

UB
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Art.21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e

não atenda:

I - as exigênclas dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o dlsposto no in'iso xlll do

art. 37 e no § 1r do art. 169 da constltulgão;

ll - o limite legal de comprometimento ãplicado às despesas com pessoal inativo'

Parágrafo único, Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte aumento da

despesa com pessoal expedido nos cento e oitenta dias anteriores ao final do mandato

do titular do respectivo Poder ou órgão referido no art.20.

Rualurlcê, 1301- CentÍo - CEp 78820-000 - Jaciàrâ/MÍ - Fonêr (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www.câmarajaciara.mt.gov.br
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂrunnn MUNtctPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Art. 17. Considera"se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de

lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a

obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.

§ 19. Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deveÍão ser

instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos

recursos para seu custeio.

§ 2e. Para efeito do atendimento do § 1E, o ato será acompanhado de comprovação de

que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas

no anexo referido no § 1e do art.4e, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos

seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução

permanente de despesa.

No tocante a comprovação do preenchimento destes requisitos está

anexo ao Projeto Laudo Técnico- Estimativa de lmpacto Orçamentário Financeiro para Gastos

com Pessoal, ExercÍcio de 2019 Devendo ser iuntado ainda declaracão do ord nador da

despesa de oue o aumento tem adequacao orca mentária e financeira

)"2-
CMJ
FLS

ll - compâtível com o plano plurianual e a lei de dirêtrizes orçamentárias, a despesa que

se conforme com as diretrizes, obietivos, prioridades e metas previstos nesses

instrumentos e não infrinia qualquer de suas disposiçôes.

§ 2q. A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e

metodologia de cálculo utilizadas.

Destâ maneira, como haverá criação de um novo cargo, haverá um

aumento de despesa pública, o que demanda no mínimo estimativa do impacto orÇamentário-

financeiro e a declaracão do ordenador da despesa de que o aumento tem adequacão

orÇamentária e financeira com a lei orcamentária anual e compatibilidade com o Olano

plurianual e com a lei de diretrizes orcamentárias, de acordo com a diccão do artigo 16. le ll da

LRF,

Ruà lurucê, 1301- cêntÍo - cEP 78820-000 -Jaciara/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www.câmaíajaciara.mt.gov.br d
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ESTADO DE MATO GROSSO

cÂuenn MUNIcIPAL DE JAcIARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n.e 714, de 15 de outubro de 98)

Não compete ao jurídico adentrar ao mérito do disposto no Laudo

Técnico- Estimativa de lmpacto Orçamentário Financeiro para Gastos com Pessoâl' Exercício de

20lg.lmportantesalientar,queoexamedosautosprocessuaisrestringe-seaosseusaspectos

iurídicos, excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. Em relação a estes, partiremos da

premissa de que a autoridade competente municiou-se dos conhecimentos específicos

imprescindíveis para a sua adequação às necessidades da Administração, observando os

requisitos legalmente imPostos.

De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente

Projeto tenham sido regularmente determinadas pelo setor competente do órgão' com base

em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público'

De outro lado, cabe esclarecer que, via de regra, não é papel do órgão de

orientaçãojurÍdicaexerceraauditoriaquantoàcompetênciadecadaagentepúblicoparaa

prática de atos administrativos.

Desta forma, cabe consignar que o Projeto de Lei apresenta a estimativa

de impacto e que o setor responsável atestou os aspectos técnicos contábeis e no limite

orçamentá rio e fina nceiro.

Noutra quadra, no que tange ao número de cargos comissionados a

serem criados, os mesmos devem guardar proporciona lidade no que tange ao número de

servidores efetivos.

Emboranãoha'|aumpercentualfixodeterminado,tãntolegalmente

quantoporentendimentosdoTribunaldecontas,sobrequalseriaaproporcionalidadede

cargoscomissionadosemrelaçãoaonúmerodeservidoresefetivos,entendemosquepor
N-ü

RLrl.Íu(ê. 1301 Centro Cto7882OOUo-lacrd'à/MI-Fone: (66)la6l-7150-Fdr: (60)346t-/373 - Srte: 'ttll\

www cãnrâraiãciarô.mt.gov.br

6

CMJ
FLS
RU8



ESTADO DE MATO GROSSO

observância ao bom senso e ao princípio da razoabilidade, que tal número não extrapole muito

a metade dos cargos efetivos.

Necessário ainda observar que dentre os cargos comissionados estão

compreendidos cargos que são ocupados por servidores de carreira, devendo, portanto, ser

somado o total de cargos comissionados ocupados por servidores de carreira com os que não

são de carreira, para atingir um número equllibrado de cargos em comissão, cuja totâlidâde

deve guardar proporcionalidade com a quantia de cargos de provimento efetivo.

Como dito alhures, não há critério legal para apontar um determinado

número de cargos em comissão (somados os ocupados por servidores de carreira e os não

ocupantes de carreira), devendo haver certa proporcionalidade, evitando que a quantia de tais

cargos de livre nomeação e provimento atinja um patamar que se aproxime do quantitativo de

cargos efetivos.

Além disso, deve-se observar ainda, no referente ao montante dos cargos

em comissão, um percentual mínimo de ocupação de servidores de carreira.

Veja que a Lei Municipal ns 7.791/20f7, que dispõe sobre a estrutura

administrativa e organizacional do Poder Executivo do município de Jaciara/MT pode ser

utilizada, já que se trata de lei de observância municipal. A referida legislação discorre em seu

artigo 58, em seu parágrafo único que: "Os corgos comissionodos serão providos

Rua lurucê, 1301- Centro - CEP 78820-000 -Jaciàra/MT - Fone: (66)3461-7350 - Fãx: 166)3461-7373 - Site

www-càmârajêcaâra.mt-8ov.br
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cÂunnR MUNICIPAL DE JACTARA

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei n,e 714, de 15 de outubro de 98)

O fato de inexistir norma no âmbito de organização desta Câmara

Municipal, não impede a observância de um percentual mínimo de ocupação dos cargos em

comissão por servidores de carreira.

CMJ
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obrigatoriomente por, no mínimo, 20% (vinte por cento) de servidores efetivos do quadro de

correiro."

Assim, de acordo com as novas disposições do referido projeto, em

especial o seu artigo 99, o lotacionograma passará a contar com 13 servidores efetivos com

vagas ocupadas (sendo um servidor cedido para o Previ-Jaci) e seis servidores com cargos de

provimento em comissão que estão ocupando as respectivas vagas. Percebe-se que a quantia

de comissionados (incluídos os servidores de carreira que acumulaú tais cargos) está abaixo de

metade do número total dê efetivos.

Contudo, caso sejam futuramente ocupados o novo cargo em comissão

que será criado com o presente Projeto de Lei, passará a Câmara Municipal a contar com sete

servidores comissionados em confronto com 13 servidores efetivos, lembrando que um

servidor efetivo está cedido ao Previ-Jaci.

Conformejá explanado nas linhas anteriores, não há um percentual legal

que lmponha determinado número de cargos comissionados em relação aos servidores

efetivos, todavia, há alguns entendimentos jurisprudenciais e doutrinários que apontam que a

quantia de cargos em comissão não poderia ultrapassar o correspondente a metade dos cargos

efetivos.

Portanto, cabe exclusivamente ao gestor a decisão de após a aprovação

do projeto, nomear um servidor para ocupar a nova vaga destinada a cargo em comlssão.

saliente-se que, caso se configure tal situação, ainda que se extrapole o

percentual de 50% de cargos comissionados em relação aos cargos efetivos, ainda assim se

observará certâ razoabilidade entre a proporção de cargos efetivos e comissionados.

auàru'u,Ê. IIOI Centro CtP/8820000 lncidÍdlMI fone (6b).i4ol 7]50 Ía\:(6bl146l 7173 Srle

www càmarajâciJrã.mt.gov.br
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De outro norte, em relação às outras mudanças que constam do Pro.ieto

de Lei estão a extinção do cargo efetivo de copeira/Zeladora e dos cargos comissionados de

Dirigente de Almoxarifado e de Assessor Jurídico.

destâ Casa Leis.

Dentre as outras modificações, está a vinculação do cargo efetivo de

Controlador lnterno diretamente ao Presidente da Câmara, sendo que atualmente está

erroneamente vinculado à Coordenadoria Legislativa.

Em razão de todas essas mudanças implementadas pelo presente Projeto

de Lei, serão alterados os Anexos ll, lv, v e Vl da Lei Municipal ne L.723/2016, pois os mesmos

cuidam respectivamente das tabelas de vencimentos dos cargos em comissão, disposição de

cargos e pessoal por órgão, lotacionograma e atribuiçõês e especificações dos cargos'

Por fim, não podemos deixar de apontar algumas recomendações a

serem implementadas, pois como estão sendo feitas modificações pontuais sobre a reestrutura

do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores púbticos desta câmara Municipal, se

mostraria de bom alvedrio outras modificações para dar um enquadramento mais correto da lei

atual

Dentre tais recomendações, se mostra necessário que seia realizado

concurso público para preenchimento do cargo efetivo de Técnico Parlamentar, cuja vaga se

encontra vaga no atual Pccs, pois a presença de tal profissional se mostra necessária, para
l\ .r

R.l.l,LllUce, 1J0l ,cenlí(l ctP /8820.000 ldcIaíàlMT-lone,{66)]4b1.7350-làl: (661]+or.llz: -s't". ,If\\

ww\r cnmnraiacrarã.Ínt gov.br
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Em relação à extinção de tais cargos não se vislumbra nenhum óbice, pois

são cargos que desde muito tempo iá não são mais preenchidos na estrutura de servidores
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melhorar e auxiliar nos serviços legislativos da casa, que são a função primordial desta Câmara

Municipal.

Além disso, deveria ser transformado o cargo de comissionado de

Assessor de lmprensa em cargo efetivo, devido ao fato rotineiro de suas atribuições, inclusive

com ampliação de mais uma vaga, para melhor preparo das matérias produzidas pelo poder

LeBislativo.

Nesse sentido, necessário também a análise pela Controladoria lnterna,

apreciar o parecer do setor contébil e exarar sua opinião técnica sobre o projeto.

Os eventuais apontamentos sobre o Projeto de Lei, a serem efetuados ou

não pelo Cl, devem ser analisados pela autoridade responsável, com o fito de sanar qualquer

vício que possa existir no novo reenquadramento dos servidores deste Poder.

coNcLUsÃo

Em razão do quanto articulado e se abstendo, obviamente, da apreciação

dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do Projeto

de Lei, desde que haja declaração do ordenador da despesa de que o aumento de gasto com

pessoaltem adequação orçamentária e financeira e que seja compatível com o plano plurianual

e a lei de diretrizes orçamentárias.

No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa, verificar a

viabilidade ou não para aprovação do projeto, respeitando-se para tanto, as formalidades legais

ê regimêntais vigentes.

nr" trrucã. tgor - ienvà - crp zaezo-ooo - Àciara/MT - Fone: (66)rasr-z:so - r"^, tee)lqãr-zl7fli,"
www.camarajâararâ.mt.gov.bl
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Por fim, necessário rememorar aos nobres Edis que um parecer jurídico

consiste em um parecer técnico opinativo, que analisa a viabilidade jurídica de determinada

providência, analisando a ampla juridicidade da mesma. (...) o agente a quem incumbe opinar

não tem o poder decisório sobre a matéria que lhe é submetida, visto que coisas diversas são

opinar e decidir. (CARVALHO FlLHO,2007, p. 134).

Ruê lurúcê, 1301 - centro - CEP 78820-000 -.,aciara/MT - Fonêr (66)3461-7350 - Fax: (66)3461-7373 - Site:

www,cômâraiaciara.mt,gov,br
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É o parecer.

Jaciara/MT, 1t de abril de 2019.

\\, ,

\n'iltlt\i,ü\u
MICHEL KAPPES

oAB/MT 14.185
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covrrssÃo or CONSTITUI cÃo oe t USTICA r ReonÇÃo

PROJETO LEI N.9 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019'

PODER LEGISLATIVO

RruróRto

| - EXPO srcÃo ol wtlTERIA EM EXAME

É submetido àS Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que,,Altera a Lei n.9

1.12312016 e dá outras providências'"

il-c lvct-usÕts DO RETATOR

Visa o presente projeto de lei criar o cargo de Diretor de Recursos Humanos' vez que

devido ao escasso número de servidores e acúmulo de serviço pela servidora contadora' a mesa

diretora, a fim de desobstruir;s funçôes efetuados por ela, cria o cargo para dar maior agilidade

ao serviço de RH.

oProjetotambémprevêaextinçãodoscargosdeCopeira/Zeladora,AssessoriaJurídica
e Dirigente de Almoxarifado por vislumbrar que essas cargos são desnecessários na atual

estrutura administrativa da Câmara Municipal

Acompanhaoprojeto,acompetenteestimativadeimpactofinanceiroeorçamentário
positiva para criação do cargo'

Conforme parecer jurídico, o presente projeto de lei não possui nenhum óbice legal'

Por todo exposto, concluo pela emissão de

constitucionalid ade, legalidade e regimenta lid ade' sendo a m

sua aprovação, devendo por tanto ser apreciada pelo Plenário'

PARECER FAVORÁVEL, PCIA

atéria oportuna e conveniente a

São as conclusões

PLENÁRIO FÉLIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT), 23 DE ABRIL DE 2019.

\} ( -'^,
VEREADOÉ RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

CMJ
FLS
RUA

Rua lurucê, 1JU1 - LênÍrc
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PROJETO LEI N,9 03, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019'

PODER LEGISLATIVO

rtt- oectsÃo oa corutssÃo

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação reunida nesta data infra, após a apreciação

do Relatório elaborado pelo nobre Edil relator' passa à votação:

Pela Ordem:

VOTOS:

Reitera o voto:

\z t^..*J
VEREADOR RODRIGO FRANCISCO

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

VEREADOR TIAGO EIRA DOS SANTOS

Membro Suplente da Comissão de onstituição, Justiça e Redação

Voto Contrário:

VEREA DO JORGE DE SOUZA

Secretá no a tituição, J ustiça e Redação

PLENÁRIO FÉTIX PEREIRA DE ALMEIDA JÚNIOR

JACTARA(MT), 23 DE ABRIL DE 2019.

RIES FER

âx: (66)3461 7373 - Srle

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO DE JUSTICA E REDAÇÃO

anlo - CÊP 7882{
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PARECER:

DeacordocomoartigoloTdoResimentolnterno,ediantedadecisãopordoisvotosfavoráveis
eumvotocontráriodosmembrosdaComissãoquantoaaprovaçãodorelatórioapresentado,e
após a discussão e votação "rn"i ,n*ecrR ravonÁvrl a matéria do presente Projeto de Lei'

ur*rooffiool,#r**.'r.o

coM rssÃo or cONSTITUIcÃo or JUSTI CAE nroncÃo

plrnÁRto rÉttx prRetnl or llrurtol lÚwtoR

JACIARA(MT),23 DE ABRIL DE 2019'

Presidente da Comissão de tuição, Justiça e Red ação

VEREADOR TIAGO PER RA DOS SANTOS

Membro SuPlente da Comissão de C n stituição, Justiça e Redação

VEREA NDO JORGE DE SOUZA

Secretário da ComissãoEConstituição, Justiça e Redação
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