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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

PROTOCOLO
1301/2021

USUARIO
martha

DATA
19/05/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 142/2021, de autoria do Nobre Vereador Saulo 

Anderson Rodrigues e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagbes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio de seu Oficio 

n° 0.997/2021, copia anexa.

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

Atenciosamente, /O

DANILO BARB'
Prefeito Municipal

CHADO

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

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Estado de Sao Paulo
DEE PA nTA IV? H 1^1 TO

GABINETE DO VEREADOR ' -"'O

REQUERIMENTO N° 142 / 2021
19ABR2021

Senhores Vereadores,

d • ^ ^ pHrKequeiro dentro das normas regimentais desta Casa de apng
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
estude junto as secretarias competentes a possibilidade da criagao de 
gratificagao extraordinaria de combate a COVID-19, a ser paga aos medicos, 
enfermeiros, tecnicos de enfermagem e demais servidores municipais que 
estao a frente das agoes de combate a pandemia.

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista, os profissionais que 
estao diariamente trabalhando no combate ao Coronavirus, sao verdadeiros guerreiros 
nao apenas pelo profissionalismo e empenho, mas por deixarem o conforto de seus 
lares, a companhia de suas familias, e trabalharem incansavelmente durante esse 
periodo critico do sistema de saude, cumprindo a grande missao de salvar vidas. 
Nossos servidores desempenham com responsabilidade urn trabalho de 
excelencia, nao medem esforgos para atender de maneira humana a nossa 
populagao e mais do que nunca merecem reconhecimento e se possivel 
beneficio.

o novo

Esse pedido e a forma que temos de retribuir e reconhecer o trabalho 
realizado no nosso municipio, cada servidor e extremamente importante, e 
somos imensamente gratos por toda dedicagao.
Desde o inicio das agoes de enfrentamento, observamos diversos aplausos 
aos os profissionais da Saude, o que tambem e significative, porem alem deste 
reconhecimento publico, todas as classes, desde os medicos, areas 
administrativas e demais servidores operacionais expostos, cada um deles esta 
sob risco.

Como parlamentar, fico feliz de defender o reconhecimento, 
competencia e valor dos profissionais da Saude.
Tenho acompanhado algumas cidades como por exemplo Sao Paulo, Santana 
de Parnaiba, dentre outras que ja instituiram a gratificagao e ou bonus, como 
alternativa para reconhecer o trabalho desses profissionais, por tudo que 
discorrido, solicito a plena atengao do Sr. Prefeito quanto ao supracitado 
pedido.
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Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 0.997/2021

Cajamar, 27 de abril de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 826/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 142/2021 - 5a sessao - Vereador Saulo Anderson Rodrigues 

Prezada Senhora,

Em resposta ao Memorando n° 395/21 - DTL/SMG, que versa 
sobre o Requerimento n° 142/2021, encaminhado por esse Departamento, 
Inicialmente, cumpre consignar que as normas relativas aos servidores 

municipals reputam-se assunto de exclusiva competencia legislativa do 
Municipio (art. 39, caput, da Constituigao Federal), por forga da autonomia 

politico-administrativa que Ihe foi outorgada pela Constituigao de 1988 
termos dos seus arts. 1°, 18, 29 e 30. Cabe ao Municipio, pois, a organizagao 

do regime funcional de seus servidores, incluindo-se, ai, as regras sobre a 

composigao do sistema remuneratorio e demais vantagens e beneficios 
funcionais. Para tanto, impoe-se observar os comandos constitucionais 

dirigidos ao servidor publico, em especial nos arts. 37 a 41, bem como os 

preceitos das Leis de carater complementar.

Em se tratando de vantagem funcional aplicavel a todos os 
servidores publicos municipais, e importante frisar que materia relativa a 
direitos e deveres dos servidores publicos reputa-se de iniciativa reservada 

ao Chefe do Executive, consoante o disposto do art. 61, § 1°, II, 
Constituigao Federal, preceito aplicavel aos Municipios por forga da simetria 

das formas, uma vez que decorre do principio fundamental da 
Poderes consagrado no art. 2°.

nos

"c" da

separagao dos
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Nao obstante todas as considera^oes que trouxemos ate aqui, ha de 
se observar as disposigoes da LC n° 173/2020, a qual encarta o Programa 
Federative de Enfrentamento ao Coronavirus, que prestara auxNio financeiro 
mediante algumas contraprestagoes.

Pois bem, o art. 8°, I e VI, da LC n° 173/2020 dispbe da seguinte forma:

"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 Municlpios 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 ou de orgao, servidores e empregados publicos e 

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

(...)

VI - criar ou majorar auxflios, vantagens, bonus, abonos, 
verbas de representagao ou beneflcios de qualquer 

natureza, inclusive os de cun ho indenizatorio, em favor de 
membros de Poder, do Ministerio Publico 
Defensoria Publica e de servidores e empregados 

publicos e militares, ou ainda de seus dependentes, 
exceto quando derivado de sentenga judicial transitada 

em julgado ou de determinagao legal anterior a 
calamidade;

ou da

§ 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."

Vale lembrar que o Projeto de Lei n° 39/2020 do qual se originou 
a Lei Complementar Federal n° 173/2020 continha previsao de um § 6° neste 

artigo 8, o qual excepcionava o inciso I com relagao aos servidores

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel/Fax: (11) 4446-7699 r



diretamente envolvidos no combate a pandemia da COVID-19. Todavia, tal 
dispositive foi vetado pelo Presidente da Republica sob a justificativa de que ao 

excepcionar as restrigoes do art. 8° significativa das carreiras do servigo 

publico, viola o interesse publico por acarretar em alteragao da Economia 
Potencial Estimada.

Portanto, nao se revela possivel a instituigao de bonus, vantagem 
ou gratificagao aos servidores municipals da area da saude que estejam 

atuando na linha de frente do combate a pandemia da COVID-19, a luz dos 
incisos I e VI do art. 8° da LC n° 173/2020.

Atenciosamente,

/

AFONSO BARBOSA DA SILVA 
SecretarroLjyiucMcipal de Gestao de Pessoas
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