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PREFEITURA
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 58/SAJ/DAL/18
Em 25 de outubro de 2018.

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Juvenil Silvério
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. 453, de 8 de dezembro de 2011, que 'Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos 
Servidores Municipais de São José dos Campos 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,

'elido Ramuth 
Prefeito
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Mensagem n. 58/SAJ/DAL/2018

Projeto de Lei Complementar

Assunto; "Altera a Lei Complementar n. 453, de 8 de dezembro de 2011, que 'Dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de São José dos Campos e dá outras 
providências/."

O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo propor modificações pontuais à 
Lei Complementar n. 453, de 8 de dezembro de 2011, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e 
Vencimento dos Servidores Municipais de São José dos Campos e dá outras providências.".

As alterações propostas visam atualizar e corrigir a nomenclatura das Secretarias 
mencionadas no art, 4S da referida Lei Complementar, decorrente das modificações trazidas pela Lei n. 
9.495, de 17 de fevereiro de 2017, que "Altera a Lei n. 3.939, de 21 de março de 1991, que "Dispõe sobre a 
Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.".

Além disso, o art. 13 Lei Complementar n. 453, de 2011, ao definir o plano de cargos e 
carreira, fixa os percentuais de até 25% (vinte e cinco por cento) e de até 8% (oito por cento), 
respectivamente, para a progressão e a promoção dos servidores que estejam dentro de cada grupo 
ocupacional.

Grupo ocupacional está definido legalmente como o conjunto de cargos públicos com 
similaridade de processos de trabalho e/ou requisitos de ingresso, para fins de avaliação de desempenho e 
distribuição de recursos destinados ao desenvolvimento na carreira.

Ocorre que, em determinados Grupos Ocupacionais, a exemplo do Grupo Ocupacional 12 e 
13, o número de servidores não garante a possibilidade de progressão e promoção de ao menos dois 
servidores, ao contrário de outros Grupos Ocupacionais onde no mínimo duas vagas estão garantidas, por 
conta da proporcionalidade.

Nesse sentido, com o intuito de garantir a isonomia entre os servidores, se propõe a inclusão 
do § 129 ao art. 13 da Lei Complementar n. 453, de 2011, para que fiquem garantidas aos menos duas vagas 
para a progressão e a promoção dentro de cada Grupo Ocupacional.

Para melhor entendimento, a Lei Complementar n. 453, de 2011, define promoção como a 
passagem do servidor de um nível para outro superior, na Tabela de Vencimento própria do grupo salarial a 
que pertence, e a progressão quando o servidor passa de um grau para outro superior, no mesmo nível da 
Tabela de Vencimento própria do grupo salarial a que pertence.
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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, estando caracterizada como despesa irrelevante, nos 
termos do § 39 do art. 16 da Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000, e art. 28 da Lei n. 
9.777, de 4 de julho de 2018, haja vista que o valor para o exercício vigente não supera o montante de R$ 
60.430,82 (sessenta mil quatrocentos e trinta reais e oitenta e dois centavos), sendo que para os próximos 
exercícios estarão consignados nos respectivos orçamentos.

Cabe lembrar, ainda, que o incentivo ao desenvolvimento do servidor na carreira é uma 
importante ferramenta para viabilizar a qualidade e a eficiência da prestação dos serviços públicos à 
população, portanto, a proposta está revestida de interesse público.

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.

W/do Ramuth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

Altera a Lei Complementar n. 453, de 8 de dezembro 
de 2011, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, 
Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de 
São José dos Campos e dá outras providências.".

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI 
COMPLEMENTAR:

Art. 12 Ficam alterados os §§4° e 4S-A do artigo 4o da Lei Complementar n. 453, de 8 de 
dezembro de 2011, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais 
de Sao José dos Campos e dá outras providências.", com redação dada pela Lei Complementar n. 575, de 19 
de março de 2016, passando a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 4S .....................................................

§4° A aprovação na forma dos §§ 19, 29 e 39 deste artigo não vincula o servidor ao órgão, 
lotação ou função específica, exceto aos titulares dos cargos de Fiscal de Postura e Estética Urbana e o 
Auditor Tributário Municipal, que só poderão ser lotados na Secretaria de Proteção ao Cidadão e na 
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, respectivamente."

§ 49-A. O Fiscal de Postura e Estética Urbana, o Agente Fiscal de Postura e Estética Urbana e 
0 Agente Fiscal poderão exercer suas funções no Departamento de Obras Particulares e na Assessorla de 
Apoio ao Empreendedor, da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade; na Divisão de Proteção ao 
Consumidor e na Divisão Administrativa Tributária, da Secretaria de Apoio Jurídico; permanecendo com sua 
lotação na Secretaria de Proteção ao Cidadão."

Art. 2° Fica acrescido o § 12 ao art. 13 da Lei Complementar n. 453, de 08 de dezembro de 
2011, que "Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Municipais de São José 
dos Campos e dá outras providências.", com a seguinte redação:

"Art. 13.

§19

§ 12. Na aplicação dos percentuais previstos no 'caput' deste artigo, ficam garantidas ao 
menos duas vagas para progressão e para promoção dentro de cada grupo ocupacional."
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Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, consignadas nos respectivos orçamentos.

Art. 4* Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 25 de outubro de 2018.

elido Ramuth 
Prefeito
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