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O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Poder Executivo, que "Altera 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.'”, retorna a 

esta comissão, em função das 39 emendas apresentadas. 

Primeiramente, é importante ressaltar que não foi cumprido o determinado a alínea 

“f” do § 1º do artigo 111 do Regimento interno desta casa. Isto porque, são requisitos dos 

projetos, entre outros elementos, a. justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos 

de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta. 

No caso, vemos que não há uma coerência lógica entre as emendas e as 

justificativas, que, aliás, são idênticas entre 39 emendas, sendo uma, jejuna desta. 

As emendas, portanto, não se prestam a satisfazer às exigências regimentais desta 

casa, razão pela qual, por este vício, todas elas, por si só, não reúnem condições de discussão 

e votação. 

Entretanto, segue parecer desta comissão, acerca de cada emenda apresentada: 

As emendas nº 1, 3, 6, 7, 9, 15, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 32, 33, 34 39 e 40 não 

obstante a louvável preocupação dos N. Vereadores, não possuem condições de prosperar. 

Tais emendas ao criarem as hipóteses nelas previstas, ainda que indiretamente, 

criam despesas à administração, o que é vedado pelo artigo 67, “I” e 68, do Regimento Interno, 

bem como o § 3º do artigo 112, do Regimento Interno desta Casa. 
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A emenda nº 2, por seu turno, não tem melhor sorte, inobstante a louvável 

preocupação dos N. Vereadores.  

A inviabilização de se exigir certas certidões àquele que se candidate a ocupar 

cargo público prejudica a administração pública e a obediência aos princípios que a regem 

A emenda nº 4 fará com que a lei entre em contradição, exigindo para cargos de 

maior complexidade, qualificação igual ou inferior a cargos de menor complexidade. 

A emenda nº 5 possui uma impropriedade técnica, visto que a articulação que se 

pretende inserir deveria ser incluída em dispositivo próprio, bem como viola o princípio da 

isonomia ao isentar uma gama de servidores das avaliações especiais de desempenho. 

A emenda nº 8, 10, e 11, idênticas, prejudica o princípio da eficiência administrativa, 

ao permitir o deslocamento de servidores de setores estratégicos da Administração, como a 

Fiscalização. 

A emenda nº 12, embora a respeitável posição dos N. Vereadores, viola o princípio 

da isonomia, prejudicando a consecução dos princípios da administração pública ao definir seu 

plano salarial. 

A emenda nº 13, traz graves prejuízos aos servidores optantes, que, deverão 

exercer sua função pública com dedicação exclusiva. 

A emenda nº 14 também possui impropriedade técnica, pois a competência do 

prefeito para legislar deverá ser tratada por instrumento normativo diverso de lei complementar. 

As Emendas 16, 21, 22, 23 e 37 violam o princípio da independência e autonomia 

administrativa, vinculando a atuação administrativa à deliberação conjunta com órgão estranho 

à administração. 

A Emenda 18 viola o princípio da eficiência, ao dobrar o prazo para o servidor 

apresentar recurso, prejudicando os trabalhos da administração pública. 

As Emendas 27 e 28 violam o princípio da eficiência, ao reduzirem a nota mínima 

para habilitar o servidor à promoção. 

No mesmo sentido, a Emenda 29 também viola o artigo supracitado, ao reduzir, 

ainda que indiretamente, a nota mínima para a constatação da inaptidão e a conseqüente 

exoneração. 
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A Emenda nº 30 não reúne condições de prosperar, eis que a avaliação de 

desempenho é uma exigência da Constituição Federal, cujo desrespeito implicará na 

responsabilização do Administrador Público, não havendo que se falar em hipótese de omissão 

da Administração no que tange às avaliações pessoais de desempenho. 

A Emenda 31 prejudica o bom funcionamento da Administração, e 

consequentemente, a obediência ao princípio constitucional da eficiência, ao facultar, “ad 

eternum” a possibilidade de opção por parte do servidor público. 

A Emenda nº 35 também prejudica o bom funcionamento do serviço público, ao 

diminuir a rigidez da administração ao apurar a assiduidade do servidor, bem como, ao criar as 

hipóteses nela previstas, ainda que indiretamente, cria despesas à administração, o que é 

vedado pelo artigo 67, “I” e 68, do Regimento Interno, bem como o § 3º do artigo 112, do 

Regimento Interno desta Casa. 

A Emenda nº 36 possui impropriedade técnica, pois a competência do prefeito para 

legislar deverá ser tratada por instrumento normativo diverso de lei complementar. Outrossim, 

importante frisar que a avaliação de desempenho é uma exigência da Constituição Federal, cujo 

desrespeito implicará na responsabilização do Administrador Público, não havendo que se falar 

em hipótese de omissão da Administração no que tange às avaliações pessoais de 

desempenho.   

A Emenda nº 38, por sua vez, não merece prosperar, dada a complexidade da lei 

complementar 453/2013 e do presente projeto, cuja regulamentação demanda uma análise 

criteriosa, o que provavelmente não poderá ser feito num prazo tão exíguo. 

Nos aspectos que compete esta comissão analisar, entendemos que as emendas 

em epígrafe não reúnem condições para serem discutidas e votadas em plenário. 
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