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Altera o capa/ e o parágrafo único do art. I',
o c'apw/ do art. 9' e inclui os incs. l a IX ao
capa/ e l a X ao parágrafo único do art. I',
todos na Lei n' 11.242, de 4 de abril de 2012;
altera a ementa, o capa/ do art. I', o $1' e o
capa/ do art. 2', o inc. l do art. 5' e o capas
do art. ]] e inc]ui os inca. ] a IV ao art. I' e o
art. 12-A na Lei n' ]0.087, de ]6 de
novembro de 2006; altera o capa/ art. 3' da
Lei n' 11.964, de 30 de novembro de 20]5;
altera o inca. 1, 11 e 111 do art. 14 da Lei n'
1] .400, 27 de dezembro de 2012.

EMP#fnDO

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria
do Executivo Municipal.

O presente projeto de lei tem como objetivo atualizar as disposições
legais que versam sobre as gratificações devidas na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Económico (SMDE), Secretaria Mlunicipal da Fazenda (SMF),
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SMPG) e na Secretaria Municipal
da Transparência e Controladoria (SMTC), adequando os textos às alterações
advindas da reforma administrativa, realizadas pelas Leis Complementares n' 8 10
de 04 dejaneiro de 2017, e 817 de 30 de agosto de 2017

A Procuradoria da Casa, no parecer n' 644/19 de fl ll,
concluiu:

"A matéria é de interesse local e de iniciativa privativa do
Prefeito e não vislumbro, nesse exame preliminar e perfunctório.
inconstitucionalidade ou ilegalidade na proposição que impeça. nesta
fase inicial. a sua tramitação ou que atraia a incidência do art. 196.
incisa 11. alínea 'j' do Regimento Interno. Isso considerando que
procede a afirmação exarada na justificativa de que a proposição não
onera flnanceirametlte o Município. nem cria: amplia: reduz ou subtrai
vantagens funcionais. "
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E o relatório

Considerando o parecer da Procuradoria da Casa, bem como a

informação de que a presente Proposição não onera financeiramente o Município,
não cria, amplia, reduz ou subtrai vantagens funcionais, a Comissão de
Constituição e Justiça conclui pela inexistência de óbice de natureza jurídica para
a traímitação do Projeto.

Sala de Reuniões, 6 de fevereiro de 2020

Relator
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NÃOVOTOU

Vereador Cássio Trogildo Presidente

NÃOV0'TOU

Vereador Clàudio Janta

Ribeiro -- Vice-Presidente

NÃOVOTOU

Vereador Adeli Sell Comes
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