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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

Presidente:  Tiaca Suplente:  Skakespeare 

Revisor:   Roberto do Eleven Suplente:  Willis 

Relator:  Robertinho da Padaria Suplente:  Calazans  

 

 

Processo nº 11638/2013 

 

 

Autor:Poder Executivo 

 

Distribuído em : ___/___/___ 

 

Prazos: Relator ___/___/___        Rev.___/___/___         Des.___/___/___  

 

Pretende o presente projeto de Lei Complementar nº 50/2013, de autoria do Poder Executivo, 

alterar a Lei Complementar n° 453, de 8 de dezembro de 2011, com suas alterações, que 

“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de São José 

dos Campos e dá outras providências.' e a Lei Complementar n° 56 de 24 de julho de 1992 

que 'Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas  Fundações e 

Autarquias” 

 

Trata-se de propost6a de relevante interesse público e que pretende uniformizar o tratamento 

dado a todos os servidores no que diz respeito à incorporação de gratificação e corrige as 

distorções decorrentes da aplicação da regra anterior, além de outras correções e benefícios 

aos servidores, como a liberação parcial do servidor para frequentar curso de pós-graduação, 

desde que afeto a sua área de trabalho e, ainda, a implantação de um banco de horas. 

 

Verifica-se que o presente projeto de lei complementar encontra adequação orçamentária e 

financeira na Lei Orçamentária Anual - LOA - e compatibilidade com o Plano Plurianual de 

Aplicações - PPA - e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, sendo que as informações 

atinentes à matéria orçamentária e financeira da proposta, principalmente no que tange ao 

impacto orçamentário-financeiro, bem como as disponibilidades dos recursos financeiros, estão 

encartadas no processo administrativo n° 96065/13. 

 

Portanto, considerando se a relevância da matéria, esta comissão aprova a presente proposta, 

indicando que seja encaminhada para apreciação do Plenário. 

 

Plenário “Mario Scholz”, 17 de outubro de 2013. 

 

 

Carlinhos Tiaca Robertinho da Padaria Roberto do Eleven  
Presidente Relator Revisor 
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