
PREFEITURA
SÂOJOSÉ DOS CAMPOS

Mensagem n. 12/SAJ/DAL/20
Em 2 de abril 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 "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.".

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,

\

■FelTcio Ramuth 
Prefeito
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Mensagem n. 12/SAJ/DAL/2020

Projeto de Lei Complementar

Assunto: "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."

O presente Projeto de Lei Complementar tem por objetivo a autorização legislativa para que 
o Município possa conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da 
remuneração dos Professores eventuais, 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 lembrar que a contratação desses Professores está amparada pela Lei 
Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999, que "Dispõe sobre a contratação de Professores, por prazo 
determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do 
inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal e dá outras providências.".

Nesse sentido, para evitar questionamentos jurídicos, optou-se por apresentar a proposta 
por meio de Projeto de Lei Complementar, considerando a hierarquia das normas, prevista no 
ordenamento jurídico brasileiro.

É público e notório que a pandemia causada pelo coronavírus - COVID-19 - vem interferindo 
diretamente na rotina da população e diante da ausência de vacina ou remédio que demonstre a eficácia 
no combate à doença, o meio mais seguro encontrado pelas autoridades em saúde é o isolamento social.

A própria Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e os Decreto Estadual n. 64.881, 
de 22 de março de 2020, e Decreto n. 18.479, de 23 de março de 2020, estabelecem medidas para o 
enfrentamento da pandemia, dentre as quais está a suspensão das atividades escolares.

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 adiantamento será pago no dia 30 de abril 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
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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 deveriam 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.

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.

^elicio Romúth 
Prefeito
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
DE 2 DE ABRIL DE 2020

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.

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

Alt. 1Q Fica 0 Município autorizado 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 com fundamento na Lei Federal n. 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020, por conta da paralisação das escolas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 
novo coronavirus - COVID-19.

Art. 25 O adiantamento autorizado por esta Lei Complementar será pago na data de 30 de 
abril de 2020 e terá como base o valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) das horas aulas de 2020, 
cujo calculo deverá considerar o mês de fevereiro ou março do ano corrente.

Parágrafo único. Poderão incidir sobre o valor da remuneração os descontos legais
pertinentes.

Art. 35 Os Professores que fizerem jus ao benefício deverão compensar os valores 
antecipados por meio do cumprimento obrigatório de horas aulas, no retorno das atividades escolares, 
sob pena de incorrerem nas penalidades previstas na Lei Complementar n. 56, de 24 de julho de 1992, 
bem como de ficarem impossibilitados de participar de nova seleção para investidura em cargo público do 
Município pelo prazo de dois anos.

Art. 45 Fica assegurado ao Município o direito de descontar a remuneração correspondente 
às horas não cumpridas, nos termos do § 25 art. 12 da Lei Complementar n. 187, de 1999.

Parágrafo único. Não sendo possível a aplicação do disposto no "caput" deste artigo, o 
Município poderá utilizar de todos os meios legais cabíveis para 0 ressarcimento ao erário público.

Art. 55 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.
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90.04.12.367.0003.2.061.02.261000, 40.10.3.1.90.04.12.361.0003.2.013.01.220000,
1.90.04.12.365.0003.2.054.01.213000 6 40.10.3.1.90.04.12.365.0003.2.054.01.212000.

Art. 6e Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 2 de abril de 2020.

40.10.3.

Felicio RamutI 
Prefeito
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