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REFERÊNCIA:

PARECERNº ÉGA
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 4420 - MESA DA CÂMARAMUNICIPAL — ADEQUA AS NORMAS MUNICIPAIS À LEGISLAÇÃOESTADUAL E FEDERAL, QUE VEDARAM EXPRESSAMENTE” A

EM COMISSÃO À RENUMERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, A PARTIR DAEMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Este Projeto de Lei Complementar, da lavra da Mesa da CâmaraMunicipal, trata, com clareza, precisão e lógica, de único objeto! - adegua asnormas municipais à legislação estadual e federal, que vedaramexpressamente a incorporação de vantagens de caráter temporário ouvinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão àremuneração do cargo efetivo, a partir da emenda constitucional nº 103, de12 de novembro de 2019.
Foi vazado em correto vernáculo, contendo os atributosindispensáveis a si tinovação, generalidade, asbtratividade, Iimperatividade ecoercibilidade) e as partes (a) preliminar (epígrafe e ementa), (b) normativa(substantivo da matéria regulada) e (c) final (prazo de vigência, havendorevogação expressa de dispositivos, nos artigos 1º a 4º), com 05 (cinco) artigos e03 (três) laudas, incluindo justificativa?
O projeto foi protocolizado na Edilidade (protocolo nº21.174/2020, autuado, lida pelo 1º Secretário da Mesa Diretora (art.33, inc.il, do RICMRP) em Sessão Ordinária de 25/08/2020 (3732 Sessão) enumerado PLC nº 44/2020 (artigo 138 e seguintes do Regimento InternoCameral, RICMRP, Resolução nº 174/2015).
Ãos 26/06/2018 foi tramitado, pela Presidência desta Edilidade, àCoordenadoria Legislativa (CL), e publicado.
Na mesma data os autos foram encaminhados pela CL àComissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação (CCJR),designando-se esta relatoria.
Inexiste nesta Casa projeto: (a) idêntico ou similar tramitando, (b)semelhante considerado inconstitucional pelo Plenário ou (c) igual aprovadoou rejeitado na mesma sessão legislativa (houve pedido de arquivamentode projeção idêntica, que não repercute nesta), inaplicando-se,respectivamente, o art. 137, os incisos do art, 136 e o inciso Hi, do art, 131,todos do RICMRP,mm“ne.1 do art. 7º, da LC 95/98.

2 Art. 112 do RICMRP.
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Vigem os prazos decendiais à: (a) apresentação de emendas e
subemendas à projeção (caput, do art. 129, do RICMRP) e (b) prolação de
parecer pela CCIR (art. 64, do RICMRP).

, A matéria tramita em regime urgência especial, conforme o
Requerimento nº 7379/2020, aprovado na sessão ordinária de 25/08/2020.

Enquadra-se na competência do Município para legislar sobre
assuntos de interesse local (art. 30, inc. |, da CR e inciso IV, da alínea “b”, do art.
8º, da LOMRP), é pertinente à Lei Complementar (inc. Il, do 51º, e do 82º, todos
do artigo 35, da LOMRP) e de iniciativa da Mesa da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto (art.22, inciso |, “a” da LOMRP).

Em simetria (ou parassimetria) ao disposto no art. 13 da Emenda
Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e no artigo 2º, da
Emenda Constitucional Estadual nº 49, de 6 de março de 2020,
acertadamente esta projeção revoga quatro pontos que versam sobre
incorporação de direitos aos servidores públicos:

(a) o artigo 2º, da Lei nº 5.081, de 02 de julho de 1987;
tb) o 87º, do art. 50, da Lei Complementar nº 2.515, de 28 de

março de 2012 (redação dada pela Lei Complementar n. 2.818, de 9 de
junho de 2017);

tc) os 88 1º ao 84º, do art. 214, da Lein º 3.181, de 23 de julho de
1976 e;

(d) o próprio art. 214, da referida Lei n º 3.181/1976.
Amiúde, o artigo 13, da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de

novembro de 2019, incluiu o $ 9º, ao art. 39, da Constituição da República,
passando a vedar a incorporação de vantagens de caráter temporário ou
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à
remuneração do cargo efetivo do servidor público.

Aclare-se que diante dos postulados de direito adquirido e do ato
jurídico perfeito, previstos no inciso XXXVI, do artigo 5º, da Constituição da
República, os direitos mencionados no 5 9º, do art. 39, da Constituição da
República já incorporadas às remuneração dos servidores públicos
municipais não serão atingidos (situações já consolidadas), tratando-se
apenas, como o próprio nomem iuris da projeção refere, de necessária
adequação da legislação municipal às alterações operadas em âmbito
constitucional (da República e do Estado de São Paulo).

A matéria não lesa o estatuído no art. 195 da Carta Magna, no art.
24 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 25 da Constituição
Bandeirante”.

Em peroração, não é a hipótese de emissão de parecer sobre o
mérito por esta Comissão (& 3º, do art. 72, do RICMRP).

Estão obedecidos, portanto, os critérios de constitucionalidade,
legalidade, regimentalidade, juridicidade e técnica legislativa, e o PARECER
DESTA COMISSÃO É FAVORÁVEL ao projeto de lei complementar em análise,
?TISP: ADI nº 2083683-08.2017.8.26.0000 é ADI nº 2160527-96.2017.8.26.0000.
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pugnando-se que seja aprovado pelo Soberano Plenário desta Casa de Leis(art. 36, do RICMRP).

Sala das Comissões, 27 de agosto de 2020.
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