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Mensagem n. 28/SAJ/DAL/20
Em 21 de maio de 2020.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos

Senhor Presidente,

Encaminho para apreciação o Projeto de Lei Complementar que "Altera a Lei Complementar 
n. 634, de 17 de abril de 2020, que 'Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 
excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos Professores eventuais contratados nos 
termos da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999/, e dá outras providências.".

Entendo ser de sumo interesse para o Município a aprovação do presente Projeto de Lei 
Complementar, razão pela qual submeto seus termos ao juízo dessa Casa Legislativa para que, na forma do 
artigo 74 da Lei Orgânica do Município, possa ser aprovado.

Os motivos que ensejam a aprovação encontram-se devidamente fundamentados nos 
termos que se seguem, fazendo parte integrante da presente mensagem.

Atenciosamente,

f/c/o Romuth 
Prefeito

Mens. 28/SAJ/DAL/20 PA 38.214/20



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 28/SAJ/DAL/2020

Projeto de Lei Complementar

Assunto: "Altera a Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 2020, que 'Autoriza o Município a 
conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos 
Professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999.', e dá 
outras providências.".

O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo a alteração da Lei Complementar 
n. 634, de 17 de abril de 2020, para permitir um segundo adiantamento de parte da remuneração dos 
Professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999, que 
estão temporariamente impedidos de exercer suas atividades por conta da paralisação das escolas 
decorrente do enfrentamento a pandemia causada pelo coronavírus-COVID-19.

Primeiramente, cabe mencionar que o Governo do Estado de São Paulo, por meio do Decreto 
Estadual n. 64.967, de 8 de maio de 2020, estendeu a medida de quarentena instituída pelo Decreto 
Estadual n 64.881, de 22 de março de 2020, mantendo suspensas as atividades não essenciais no âmbito do 
Estado de São Paulo.

A atual situação é uma exceção e que demanda atitudes diferenciadas para manter o 
equilíbrio, a ordem e a saúde da população. Com isso, a proposta é antecipar parte do valor das horas aulas 
que os Professores eventuais normalmente estariam cumprindo, caso as atividades estivessem em ritmo 
normal, para que nesse momento não tenham todos os seus rendimentos cortados abruptamente.

Esse segundo adiantamento será pago no quinto dia útil de junho de 2020 e deverá ser 
compensado no retorno das atividades escolares com as horas aulas a serem cumpridas por esses 
Professores.

Cumpre ressaltar que, em consonância com a Lei Orgânica do Município, a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais dispositivos legais em vigência, o presente Projeto de Lei Complementar 
tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano 
Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo que as despesas já encontram-se previstas no 
Orçamento, uma vez que a horas aulas deveríam estar sendo cumpridas caso não houvesse a paralisação 
das escolas, ou seja, se trata meramente de um adiantamento dessas horas, cujas despesas estão previstas 
nas dotações orçamentárias n. 40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000,
40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000, 40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000, 40.20.3.1. 
90.04.12.367.0003.2.061.02.261000, 40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000, 40.10.3.
1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000 e 40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000.
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Diante do exposto e por sua relevância, submeto o presente Projeto de Lei Complementar 
para apreciação de Vossas Excelências, nos termos do artigo 74 da Lei Orgânica do Município.

icio Ramuth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 21 DE MAIO DE 2020

Altera a Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 
2020, que "Autoriza o Município a conceder, em 
caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de 
parte da remuneração dos Professores eventuais 
contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, 
de 2 de julho de 1999.", e dá outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR:

Art. 15 Fica acrescentado o § 25 ao art. 25 da a Lei Complementar n. 634, de 17 de abril de 
2020, que "Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de 
parte da remuneração dos Professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar n. 187, de 
2 de julho de 1999.", com a seguinte redação:

"Art. 25 ..............................................................................................................................................

§ 15

§ 25 O adiantamento conforme previsto no 'caput' deste artigo poderá ser pago uma 
segunda vez, no quinto dia útil do mês de junho de 2020, no mesmo valor concedido em abril de 2020."

Art. 25 As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta 
das dotações orçamentárias n. 40.20.3.1.90.04.12.361.0003.2.021.02.261000, 
40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.022.02.272000, 40.20.3.1.90.04.12.365.0003.2.023.02.271000, 40.20.3.1. 
90.04.12.367.0003.2.061.02.261000, 40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000, 40.10.3.
1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000 e 40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000.

Art. 35 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 21 de maio de 2020.

CIO Ramuth 
Prefeito

Mens. 28/SAJ/DAL/20 PA 38.214/20


		2020-05-21T16:41:33-0300




