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dinaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 342/2021, de autoria do Nobre Vereador Alexandro 

Dias Martins e subscrito pelo Vereador Cleber Candido da Silva, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio 

de seu Oficio n° 2.436/2021, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

/

ACHADODANIL

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municlpio de
CAJAMAR - SP

Prapa Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
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Secretaria Municipal de Gestae de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 2.436/2021

Cajamar, 14 de outubro de 2021.

DEPARTAMENTO TECNICO 
LEGISLATIVO

f - j H (-> m
AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Horas

Referente: Memorando n° 2.572/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 342/2021 - 14a sessao - Vereador Alexandre Dias Martins

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n° 2.572/21 - DTL/SMG, que versa 

sobre o Requerimento n° 342/2021, onde requer que informe se ha estudos para 
contemplar todos os funcionarios que trabalham em areas consideradas rurais e 
residem fora delas, com beneficio financeiro (ajuda de custo) nos mesmos moldes 

como acontece com os professores, informamos a Vossa Senhoria que atualmente 

nao ha estudos para contemplar tal beneficio.

Aproveitamos a oportunidade e informamos a Vossa Senhoria que 

encontra-se atualmente em vigor a Lei Complementar n° 173/2020, a qual encarta o 

Programa Federative de Enfrentamento ao Coronavirus, que prestara auxilio 

financeiro mediante algumas contraprestagoes.

Pois bem, o art. 8°, I e VI, da LC n° 173/2020 dispoe da seguinte forma:
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"Art. 8° Na hipotese de que trata o art. 65 da Lei 
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, a Uniao, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municipios afetados pela 

calamidade publicadecorrente da pandemia da Covid-19 

ficam proibidos, ate 31 de dezembro de 2021, de:

I - conceder, a qualquer titulo, vantagem, aumento, 
reajuste ou adequagao de remuneragao a membros de 

Poder oude orgao, servidores e empregados pubiicos e 

militares, exceto quando derivado de sentenga judicial 
transitada em julgado ou de determinagao legal anterior a 

calamidade publica;

(...)

VI - criar ou majorar auxilios, vantagens, bonus, abonos, 
verbas de representagao ou beneficios de qualquer 
natureza, inclusive os de cunho indenizatorio, em favor de 

membros de Poder, do Ministerio Publico ou da Defensoria 

Publica e de servidores e empregados pubiicos e militares, 
ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de 

sentenga judicial transitada em julgado ou de determinagao 
legal anterior acalamidade;

§ 1° O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput deste 

artigo nao se aplica a medidas de combate a calamidade 

publica referida no caput cuja vigencia e efeitos nao 
ultrapassem a sua duragao."

Portanto, mesmo se houvesse estudos para implantagao do 
beneficio pretendido, o mesmo nao poderia ser aplicado a luz dos incisos I e VI 
do art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020.

Sendo o que tmhamos a informar subscrevemo-nos.

Atencipsamente

AFONSO BARBOSaNkA SILVA 
Secretario Municipal de Gestao de Pessoas
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APROVADO em discussao e votagao unica
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Senhor Presidente

Senhores Vereadores e Vereadora,
^tewMgues

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis e apos deP eragao 
Hn nlpnario oara que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado, informe a esta Casa se 

estudosVara contemplar todos os funcionarios que trabalham em areas cons.deradas 
rurais e residem fora delas, com beneficio financeiro (ajuda de custo) nos mesmos mol 

como acontece com os professores.

JUSTIFICATIVA

locomoverem ate locals deExiste, de fato, dificuldades para os servidores se 
trabalho mais distantes, como nos seguintes bairros:

- Sao Benedito, que e necessario que se faga o retomo na 
nara cheoar ao destino de trabalho, como a escola, a unidade de saude, entre outros,
P 9ponunduva e Lago Azul, onde as dificuldades tambem sao grandes, o Perc^r®°
e maior, o que aumenta, por conseguinte, o tempo gasto para se chegar ate o local de

visto

cidade de Jundiai

trabalho. Diante do exposto, portanto, tal medida contemplaria todos os func!onanos 
dificuldade e para todos, por essa razao, considerando a importancia do assun

informagoes requeridas nos sejam enviadas com a maiorque a
em questao, pedimos que as 
brevidade posslvel.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 22 de setembro de 2.021

y
* /

O DIA'S MARTINS 
l&'wiArtins/vereador

O DEMOCRATICO BRASILEIRO

ale;

WIDB - MOVIME

r&MARA MUNICIPAjJDj^AJAiyiAR

USUARIO
martha

DATA/HORA 
24/09/2021 11:46:52

PROTOCOLO
2724/2021

omdc.sp.qov.br p-mail- lfimartins@camaiacaiamar.sp.qoy..bro e m 2021
J4 So

WWW.

' Por Hor^s


