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COMISSÃOPERMANENTE DE SEGURIDADE SOCIAL -
SAÚDE, PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

PARECER Nº &O
PROJETO DE LEI COMPLEMENTARNº 34/19
AUTOR: PrefeitoMunicipal
PARECER: Favorável, sem apresentação de emendas
EMENTA: altera a redação dos artigos 29 e 3º da Lei Complementar nº 2924, de 07 de
dezembro de 2018, conforme especifica (renomeia O Programa de Fitoterapia e Homeopatia
para Programa de Práticas integrativas e Complementares -PROPIC).
RELATORA: Gláucia Berenice

RELATÓRIO

Conforme disposição regimental (artigo 76), o projeto veio a esta Comissão,
A MATÉRIA EM ANÁLISE TRAMITA NESTA Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito

Municipal, sob a forma de projeto de lei complementar, tendo por Objetivo alterar a redação
dos artigos 29 e 39 da Lei Complementar nº 2924, de 07 de dezembro de 2018, conforme
especifica.

Para tanto, o seu artigo lº altera O art. Zº da Lei Complementar acima referida que
extingue a função gratificada e não o cargo em comissão como contava na lei originaria.

O art. 2º altera O caput do art. 3º da Lei Complementar que está sendo alterada, para
fixar a gratificação de 15% sobre O nível de vencimento e não mais sobre o cargo nível 18.1.20
(médico).

O art. 39 fixa a vigência da lei e revoga as disposições em contrário.
Na justificativa que encaminhou O projeto, entre outras, argumenta o autor: ”A

alteração no artigo 29 será para corrigir o cargo que foi extinto, uma vez que o correto é a
extinção da Função Gratificada de Coordenador de Programa de Fitoterapia e Homeopatia,
nos termos da Lei Complementar nº 826/1999. Já a alteração do artigo 39, trata do percentual
de gratificação devido, que será de 15%(quinze por cento) sobre o nível de vencimento do

ocupante da função gratificada. Esclarecemos que tais alterações são para correção das
informações constantes da Lei Complementar nº 2.924/2018. ”
É o relatório.

PARECER

Cabe a esta Comissão a apreciação do mérito da Proposição na área de sua

competência. O Projeto de Lei Complementar em análise, a priori pretende corrigir a Lei

Complementar nº 2.924/2018, quanto ao erro formal existente na nomenclatura do cargo a

ser extingo e sobre a base de incidência do percentual de gratificação.
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Vale destacar que não acompanha o projeto, o demonstrativo de impacto
financeiro na alteração da base a ser aplicada o percentual da gratificação. Porém, tal fato
está na seara de análise da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização, Controle e
Tributária.

Segundo parecer da COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURIDADE SOCIAL

- SAÚDE, PREVIDÉNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL desta Casa Legislativa, o projeto não
encontra impedimentos à aprovação, sendo entendimento, estar o projeto apto a votação.

Portanto, pela relevância e importância do presente Projeto de Lei

Complementar, exaramos parecer FAVORÁVELà aprovação do projeto em plenário

Sala das Comissões, 28 de maio de 2019.
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