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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente, usuArio
martha

PROTOCOLO
900/2021

DATA
23/04/2021

Tern a presente por finalidade encaminhar a Vossa Excelencia, 
para a aprecia^ao dessa Egregia Casa, o incluso Projeto de Lei cuja ementa dispoe 
sobre: “Altera dispositivos da Lei n° 1.173, de 06 de setembro de 2005, que 
dispoe sobre as consignagoes em folha de pagamento dos servidores publicos, 
e da outras providencias”.

A propositura que ora e submetida a apreciagao dessa Casa, tem 
por objeto alterar a redapao das alineas “a" e “b” do §4° do art. 5° da Lei 1.173, de 6 
de setembro de 2005, a qual dispoe sobre as consigna9oes em folha de pagamento 
dos servidores publicos da Municipalidade a fim de viabilizar a aplicabilidade da Lei 
Federal n° 14.131, de 30 de margo de 2021.

Esclarecemos que, o intuito da Municipalidade com a adequagao 
pretendida e possibilitar que o servidor publico tenha opgao de credito junto as 
instituigoes financeiras, durante o exercicio de 2021, em face do agravamento 
da situagao financeira e/ou patrimonial decorrente da crise gerada pela 
pandemia do COVID-19.

Saliente-se que referida propositura, inclusive, vem de encontro ao 
anseio dessa Casa de Leis traduzida por meio do Requerimento n° 141/21.

Por fim, observamos que nao havera nenhum tipo de onus aos 
cofres publicos, portanto nao caracteriza a obrigatoriedade de atendimento ao 
disposto nos incisos I e II do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim, face a importancia da materia, solicitamos aos Nobres 
Vereadores que deliberem sobre o projeto em tela, em regime de urgencia, nos termos 
do artigo 66 da Lei Organica do Municipio.

Na certeza de podermos contac-com a costumeira atengao desse 
Douto Colegiado, subscrevemo-nos, reiterajidtC/K) jsnsejo, a^Vftssa Excelencia e 
Nobres Pares, nossos protestos de eleya

Cordialmeirfe, \

distinta consideragao.

DANiLOBAiRBO^AjtflAC 
\ PrefeitoJmmicipal

HADO

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara Municipal de
CAJAMAR - SP.
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Art. 1° Ficam alteradas as redagoes das alineas “a" e “b” do §4° do art. 
5° da Lei n° 1.173, de 06 de setembro de 2005, passando a vigorarem da seguinte 
forma:

“Art. 5°

§4°
a) 5% (cinco por cento) da remuneragao, proventos ou pensao 

basicos do servidor para os descontos dos incisos I a VIII do 
"caput" deste artigo; e”

b) 30% (trinta por cento) nos termos do art. 5° da Lei n° 1.157, de 
4 de abril de 2005;”

Art. 2° No exercicio de 2021, para a contratagao de operagoes de credito 
com desconto autom£tico em folha de pagamento, aplicam-se as disposigdes de que 
tratam os artigos 1° ao 4° da Lei Federal n° 14.131/2021.

Art. 3° Esta Lei entrara em vigor nad^tsrde sua publicagao.

Prefeitura do Municipio deSajamar >de^brilde'2021.
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DANIL/O BARBOSAMAQ 
\Prefeito^mini§ip4l

HADO
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