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PAÇO ANCHIETA - Ubatuba, 13 de agosto de 2019.

À Sua Excelência o Senhor
SILVIO CARLOS DE OLIVEIRA BRANDÃO gümši ;9'¿'¬':'“”“ Éš§'U;“'?'í“'g'Tfíí'Éã,
Presidente da Câmara Municipal de Ubatuba; e
Nobres Vereadores,

Encaminhamos a V. Excias., a fim de que seja examinado e deliberado, por essa Ilustre

Câmara, o incluso Projeto de Lei do Executivo, que “Alteração do artigo 133, da Lei Municipal n° 2995,

de 15 de outubro de 2007 e dá outras providências.”
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MENSAGEM N. ° 32/19
FIS.: 2/3.

PROJETO DE LEI N. ° É /19

Altera o artigo 138, da Lei Municipal 2995, l5 de outubro de
2007 e dá outras providências.

DÉLCIO JOSÉ SATO, Prefeito Municipal da Estância Balneária de Ubatuba, Estado de São Paulo, no uso das
atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° O Artigo l38, da Lei Municipal n° 2995, de 15 de outubro de 2007 passa a ter a

seguinte redação:

“Art. 138 - A critério da Administração, podera ser concedida ao servidor estável licença para
o trato de interesse particular, pelo prazo de até 03 (três) anos consecutivos, sem remuneração, podendo ser

prorrogada, por uma vez, por igual período.”

Art. 2° Os servidores que estiverem licenciados no modelo da legislação vigente e que já
tenham sido prorrogadas, poderão pleitear uma nova prorrogação de mais 02 (dois) anos.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PAÇO ANCHIETA - Ubatuba, 13 de agosto de 2019.

DÉLc1o.JosÉMsÂTo
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei que objetiva a reorganização da possibilidade jurídica do afastamento
para tratamento de assuntos particulares dos servidores públicos municipais.

O Município conserva em seus quadros diversos servidores que têm a possibilidade de buscar

alternativas ao serviço público.

Assim, a iniciativa legislativa que se apresenta objetiva oferecer aos servidores a oportunidade

de buscar na iniciativa privada uma colocação no mercado de trabalho.

Ao mesmo tempo, é uma medida saneadora que a Prefeitura está adotando, na medida em que a

prerrogativa do afastamento continua sendo do poder público, podendo assim conceder tal afastamento apenas

aos servidores que atuem em áreas do serviço público que não trarão prejuízos à população.

Por todo exposto é que roga pela aprovação por ess Legislativo.
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Câmara Municipal de tšbatuba
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Folha 0 6" uma

' Projeto de Lei n2. 75/19,
Mensagem n9 32/19 do Executivo

“Altera o artigo 138, da Lei Municipal 2995, 15 de outubro de 2007 e dá outras
providências”.

CERTIFICA-SE que o Projeto em questão foi lido no EXPEDIENTE da 22ë
Sessão Ordinária de 2019, em 20 de agosto de 2019, dando assim ciência aos nobres
vereadores e aos munícipes.

Câmara Municipal de Ubatuba, em 21 de agosto de 2019.
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PROCURADDRIA JURÍDICA
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WimProjeto de Lei n. 75/19 íígm ‹.z,;,ã¡0 f

Ementa: “Altera o artigo 138, da Lei 2.995, 15 de o

e dá outras providências.”

Trata-se de parecer opinativo acerca da legalidade

e constitucionalidade do Projeto de Lei n 75/ 19, de autoria do

Executivo.

De acordo com a Justificativa que acompanha o

presente PL, seu objetivo é oferecer aos servidores a oportunidade

de buscar na iniciativa privada uma colocação no mercado de

trabalho.

utubro de 2007

Redação e técnica legislativa formalmente em

ordem.

No tocante ao mérito, não se vislumbra vício de

inconstitucionalidade a macular o processo legislativo.

Encaminhe-se o PL à Comissão de Justiça e

Redação, nos termos do Regimento Interno.

'_ - o - Tel.: (12) 3834 1500Rua Antônio Marques do Vale, 250, Silop - Ubatuba/SP ~ CEP 11680 00www.camaraubatuba.Com.br
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É o que nos cumpre esclarecer.
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Sem mais, reitero votos de elevada estima e consideração.

CMU, 22 de agosto de 2019.
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Isabela Ceriitrnaro Sarti Cordioll
Procuradora Legislativa
OAB/SP n. 217.034
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COMlSSAO DE JUSTIÇA E REDAÇAO <<°

Projeto de Lei n°: 75/2019

PARECER

A Comissão de Justiça e Redação, após reunir-se, nesta data,
sob a presidência do Vereador Wellington de Moura - MDB, com os seus
demais integrantes, Vice-Presidente, Vereador Manuel Marques - PT e -
Membro, Vereador Junior JR - PODEMOS, para análise do presente
processado, consignam que:

Trata-se de Projeto de Lei n°: 75/2019 que altera o artigo 138,
da Lei Municipal n°: 2995, de 15 de outubro de 2007 e dá outras providências.

Em parecer, a Procuradoria Legislativa destacou que de acordo
com a justificativa que acompanha o presente PL, seu objetivo e alterar o artigo
138, da Lei Municipal n°: 2995, de 15 de outubro de 2007 e da outras
providências.
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Trouxe, ainda, que a redação e tecnica legislativa estão
formalmente em ordem.

Por tim, no tocante ao mérito, não se vislumbrou qualquer vício
que pudesse macular o processo legislativo.

Assim, em conformidade com o parecer da Procuradoria
Legislativa, esta comissão entende pela inexistência de qualquer vício de
inconstitucionalidade a macular o processo legisiativc, razão pela qual presente
os requisitos necessarios para que o Projeto de Lei vá para discussão e
votação no plenário.

Câmara Municiipal de U tube/#3 de agosto de 2019.
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