PROJETO DE EMENDA Nº 01/2018
À LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MATÃO

AUTORIA:  Vereador VALTER LUIZ TREVIZANELI subscrito pelos Vereadores LUIZ JOSÉ CERQUEIRA, JONAS VAGNER GARCIA FILHO e ____________________.


Dá nova redação aos arts. 29 e 50 da Lei Orgânica do Município de Matão e dá outras providências.


Art. 1º O art. 29, inciso I, da Lei Orgânica do Município de Matão passa a viger com seguinte redação:  

“Art. 29
I – dispor mediante projeto de resolução sobre a sua organização, funcionamento, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de projeto de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;”

Art. 2º O caput do art. 50, da Lei Orgânica do Município de Matão passa a viger com a seguinte redação:  

“Art. 50 Compete exclusivamente à Câmara Municipal a iniciativa de leis que fixem e alterem os subsídios dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e a remuneração dos seus servidores.”

Art. 3º Ficam revogados os §§ do art. 50 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Art. 4º Esta Emenda entra em vigor na data de sua publicação.


Câmara Municipal de Matão, aos 22 de fevereiro de 2018.             



VALTER LUIZ TREVIZANELI
Vereador – PSB




___________________________                 __________________________            



___________________________



PROTOCOLO Nº 153/2018, 
DE 22/02/2018  ÀS 16:14 HS.
_________________________
funcionário(a):


JUSTIFICATIVA
Tem a presente proposta de Emenda à Lei Orgânica o objetivo de adequar o instrumento legal para fins de tratar atos de economia interna e de remuneração de servidores da Câmara Municipal de Matão.
Dispõe a Constituição Federal, nos artigos 37, inciso X; 51, inciso IV; e 52, inciso XIII que em se tratando da fixação ou da alteração dos vencimentos dos servidores exige-se a edição de lei. Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IX, art. 52, XIII. Inconstitucionalidade formal do Ato Conjunto 1, de 05-11-2004, das Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados.” (STF. ADI nº. 3.369-MC, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 16-12-2004, Plenário, DJ de 18-2-2005.)
Com a presente alteração, o tema de criação de cargos do Poder Legislativo continuará sendo de competência privativa do próprio Poder e tratada por meio de Resolução. E a fixação ou alteração dos vencimentos dos servidores será por meio de Lei.
Pelo exposto, colocamos o presente Projeto de Emenda à Lei Orgânica para a apreciação do Douto Plenário.

