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PROJETO DE LEICOMPLEM ENTAR N'og)/20j 9

Disp6c sabre o 13' (d6cimo tcrceiro)
saliirio aos emi)ieaados t)(tl)lycos rcaidos
i)cla Clonsolidac5o das Leis do.Teal)alho
CLI

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REID, Pref'etta do Municfpio clc .Jagt.mariana

Estado dc Silo Paulo ctc.,

PACO SABER que a Cfmafa Municipalaprovou e eu sanciotlo c ])i'omulgo a

seguinte lei complementar:

Art. I' O empregado ptiblico Leff clireito ao 13'(d6cimo tcrcciro) salirio

colrcsponclcntc a 1/12 (um doze avo) da remuneragao a que flzet ' jus no m s clc dczcnllno, poi

Dies de cxcrcicio, no respcctivo ano. sendo que a llaglio igual ou su})etior a 15 (quinzc) dias dc

trabalho sera havida coho m6s integral

! I' O 13' (d6cimo terceiro) salirio sen Raga at6 o dia 20 (vintc) do mCs dc

clczcmbro dc cttda ano, ena 02 (duds) parcelas, nas seguintes 6pocas

I a I ' (primeira) pat'bela serll paga no nl6s dc anivcrs6rio clo cnl})rcgLido p(iblico

ou, faso o cmpregado leqt-keira enl janeiro do correspondcnte ano, ao ensqo dc suns leriasl

11 a 2'(segunda) pai'cela, at6 o dia 20 (vintc) dc clezembro

l$ 2' Casa o empregado gaze suns ltiias cm .janeiro, deverlt rcqucrci a antecipag€io

do 13' (d6cimo tercciro) salzirio coda 30 (trinta) dias dc antececlCncia an initio dns IEriils

$ 3' As parcclas iliio pcrmanentes integrantes da rcinuilcragiio dos moses de

clczcmbro do ano anterior a novembt'n do ano cm curse, servo cnml)utaclas no 13" (d6cimo

tercciro) sal1lrio pda media apuracla no iespectivo])criodo

$ 4' Na I' (primeira) parccla somcnte seri raga 50% (cin(]ucnta por canto) solnc

xs rcmuncrag6es permancntes, cabendo i2' (scgunda) parceltt o pagamcnto do sttldo lcstantc:

bem homo, os dcscontos aplicltveis ao todd.

$ 5o Sempre que o empregado 1)01)nico sol'l'et' uma dimiiluig£io sensivel em st.la

temuncragiio durante o ano, o seu 13' (d6cimo tciceijo) saliiio conespondcla {l sua m6clia

remuncrat6rit\ durante o ano, desde que ela corresponds a um valor superior ao I)revisto no cq?zr/

clcstc artigo

:P
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$ 6' Excepcionahllente, a partir da publicag5o delta lei compleillentar, os

cmpregados interessados poderao requct'ei ' a antecipagao da I' (])rimeira) pai'cola do 13' (d6cimo

terceij'o) salirio alusivo ao excrcicio dc 2019, a flnl dc rcccbC-la juntamente ds IZrias a serum

gozadas ncste ano

3 7' O ]'ccluerimcnto a quc aludc o # 6' dcvci'ti ser eittuaclo com 30 (ti'iota) elias clc

anteced6ncia ao inicio das arias.

$ 8' Aos cnlpregados que .ii aniversariatam no exercicio de 2019 e a(lueles clue

n5o cum])rirenl o puzo mencionado no $ 7', a I' (primeira) I)ai'cola clo 13' (d6cimo tcrceii'o)

salgrio scizi I)aga at6 30 de novenlbro de 2019.

A.rt. 2' Este lei complemcntar cntrarf cm vigor na data d(:nsua X)ul)licagao.

Art. 3' Ficam rcvogadas as disposig6cs Gill coiWliio.

Pre6eitura do Municipio dc .laguati6na, aos 2#dy agost# cly2f19/"''\ \
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OHcio DER-n ' 0124/2019

Jaguari6na, aos 29 de agosto dc 2019

Senior Presidents

Atrav6s deste, encaminhamos a cssa Egr6gia Casa de Leis, o incluso PRO.VETO

DE LEICOMPLEMENTAR, que disp6e sabre o 13' (d6cimo terceiro) sal&i'io aos cm])regadns

pablicos regidos pda Coiasolidag5o das Leis do Trabalho (CLT)

Visa, a materia, apenas, tratar da mesma forma os selvidores estatutftios e os

cmpiegados celetistas da Prclbitura, no que concerns ao pagtuncnto da I'(ptimcira parcela) cla

13'(d6cimo telceiro) sallirio

Portanto, os cmpregados sob a 6gidc da Consolidagiio das Leis do Trabalho, dc

madeira gerd, receber5o a 1" parcela do 13' sal:ido no m6s de anivers3rio e a 2' parccla at6 20 de

dezembro

O pagamcnto da primeira parcela no m6s de anivcrsfrio do cmprcgado facilita a

programagfio de despesas da Administragiio, tendo em vista quc dissemina esscs gaston ao bongo

clo ano, nfio se acumulando, arenas, em novembro e dezcmbro clc dada ano

Inobstante, conforme ja ocoirc com os servidorcs estatutarios, caso o empregado

queira recebcr a I' parccla junta com suds arias, podera tequcrer essa bencsse no Ries de .janeiro

do ano das fErias, senclo quc os que gozatem f'arias ein janeiro dcvcnl rcqucrer com 30 (trinla)

dias de anteced6ncia, no minima

Tendo cin vista que cstamos no l;hal do ano c muitos emprcgados celctistas jli

anivelsariaram ou ja gozaram f6rias, excepcionalmente para este ano dc 2019, criarcmos uma

regra transit6ria, na fomla cios $$ 6', 7' e 8' do art. I '
Tratanclo-se de materia que possibilita as mesmas conclig6es de reccbimcnto cla

parcela do 13' vencimcnto ciltre estatut6rios c ccletistas, acreditatnos quc serf bcm acolhida

polos Nobles Edie.

Na oportunidade, renovamos a Vossa

protestos de alta considetag€io e rcspeito.

[xcclCJqc ' 110ssos

O GL

Fls .N'.!12g. Li

Excclentissimo Scnhor
VEREADOR WALTER LUIS TOZZ] DE CAMAltGO
DD. Presidents da Cfimara Mt-inicipal

DEM.S@

PRESIDEIVn

NlZS-!-A UDO EM
OE.£l/



⑤ Cfmara Municipal de JaeuariQna
Estado de Sio Paulo

JaguariOna, 4 de setembro de 2019

Oficio n.' 739/2019.-PRE

Senhor Presidente

Passamos is mios de Vossa Exce16ncia para parecer dessa

digna Comissio o Projeto de Lei Complementar n ' 016/2019, do Executivo
Municipal, que disp6e sabre o 13' (d6cimo terceiro) salgrio aos empregos pOblicos

regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT), lido em Sessdo Ordinaria,
realizada aos 3 de setembro do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Exce16ncia os

nossos reals protestos de elevada estima e distintissima consideragao.

VEREADOR WAL DE CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Silva
Presidente da Comissio Permanente de
Constituigao, Justiga e Redagao
Jaauari6na -- S.P.

Rua Alfredo Buena, 1189 -- Centro -- Tclcfoncs (19) 3847-4336
.vww.camarai aquarium a.SD. gov . for



Cfmara Municil)al de Jaguariana
Estado de S5o Paulo

Prqeto de Lei Complementar Ro 016/2019

PARECER CONTUNTO DAS COMISSOES PERMANENTES DE
CONSTiTUICAO. TUSTICA e REDACAO e de ORCAMENTO.
FINANCAS e CONTABILIDADE; AO PROIETO DE LEI
COMPLEMENTAR N ' 016/2019.

\utopia: EXECUTIVO MUNICIPA.L
Relatores: ILUSTRiSSIMOS VEREADORES AFONSO LOPES DA SILVA e
cAsSIA MURER MONTAGNER.
Parccer: FAVORAVEL.

De iniciadva do Excelendssimo Prefeito, o Projeto de Lei Complementar

n' 016/2019 disp6e sobre o 13' (d6cimo terceiro) salfrio aos empregados p6blicos

regidos pda Consolidagao das Leis do Trabalho(CLT)

O projeto de Lei Complcmentar escabelece que o empregado p6blico teri

direito ao 13' (d6cimo terceiro) salirio correspondente a 1/12 (um doze a\os) da

remuneragao a que fizer ius no m6s de dezembro, por m8s de exercicio, no respective

ano. sends que a ft agro igualou superior a 15 (quinze) dias de trabalho seri ha\ida como

m6s integral.

Constou kinda que o 13'(d6cimo terceiro) sallirio seri pogo at6 o dia 20

(vinte) do mas dezembro de coda ano, em 02 (dubs) parcelas. nas seguintes 6pocas: a

prtmeira parcela seri page no m&s de aniversirio do empregado p6blico, ou casa o

empregado requeira em janeiro do correspondence ano, ao ensejo das suns f6;las. Ji a

segundo parcels seri papa at6 o dia 20(vinte) de dezembro



Cfmara Municipal de Jaguari-ana
Estado de Sio Paulc

Prdeto de Lei Complementar n ' 016/2019

Na Justinicativa, o Excelendssimo Prefeito informs quc a prescnte

propositura visa tratar da mesma forum os servidores cstatutffios c os etnpregados

celetistas da Prcfeitura, no quc concerne ao pagamento da I'(primeira) parccla do 13'

(d6cimo tcrcciro) salirio.

Esclarcceu que os empregados sob a 6gide da Consolidagao dahl:.eis do

Traball[o, dc tnaneira gerd, receberio a I' Parcels do 13' salirio do ] n6s dc aniversirio e a

2' parccla at6 20 de dezembro.

Explicou, ademais, que o pagamento da prhncira parccla ]lo m6s de

anivcrsflio do cmpregado facility a programagao de despesas da Administragiio, tends em

vista quc disscmina essen gastos ao longs do ano, n:io se acumulatado, apenas, em
novctnbro c dezcmbro de cada ano

Delta forma, com este relat(brio, compete a cssas conliss6cs, rcunidas em

conjunto, na forma prcvista pelo art. 97 do Regimento Interns, cxarar parcccr sobre a

legalidade, conveni6ncia c opor olnidade do projeto de lei em epigrafe.

\ iniciativa legislativa da materia do projeto de lei complemcntar cm

epigrafe 6 cxclusiva do Prefeito, conforme disposto no artigo 43, inciso 11, da Lei

Organica do lvlunicipio dc Jaguari6na:

tr!. 43



Cfmara Municipal de JaguariOna
Estado de Sio Paulo⑤

Prdeto de Lei Complementar n ' 016/2019

t\ - .e«,ido..' pibti.... :e.- ,:$m. j"'idi'o, p-',"i',:...lo d' '"rgo ', e:tabilidad' '

Quando ao m6rito, nio hf aparente inconstitucionalidade ou ilegalidadc ao

projeto apresentado

VeriRtca-se, portanto, que o Projero dc Lei Complementar n ' 016/2019 6

legal, conveniente e oportuno.

Por6m, por se tratar de projeto de Lei Complementar, necessiria 6 a

aprovagiio da maioria abso]uta dos membros da Cimala N]unicipa], consoante disposto

no artigo 42 da Lei Organica Nlunicipal.

Diante do cxposto, o Projeto de Lei Complementar em epigrafe cstf apto

a ser aprcciado polo cgr6gto Plenftio, sends favorfvelo T)areccr das Comissdcs

Permanentes. /I

Cimara Nrunicipalde Jaguatiatla, 10 de setembro de 201/9

Pda Comiss$io Permanente dc Constituigao, Justiga

VEREADOR AFON

!davao

DA SILVA
Presidente Rclatol

3



ⓕ⑧Cfmara Municit)aide Jaguari6na

i Complementar n ' 016/2019

VEREADORA dAsSiA MAREK MON
Vice Presidcnte

7'7''qJ

VFREAI)oR*KLFItEDO-CHIAVEGATO NATO
Secrct6.rio

issio Permanente dc Orgamento, finangas e~Conrabilidadc

VEREADORA(;hSSIA N4URER MONTAGNER
Prcsidente - Relatora

RA INALDA LUCIO DE BARR

Estado de S5o Pauloaao ae

Proieto de Lc

TAGNER

/

VEREADO OS SANTANA

DR LUIZ .OS DE CAMPOS

LID O E M S ESSE:0
DE



③ Cfmara Municipalde Jaguari6nai
Estado de Sio Paulo \i⑥

PROJETO DE LEICOMPLEMENTAR NO 016/2019

DisD6e sobre o 13' (d6cimo terceiro) saldrio aos
emDreaados o0blicos reaidos pda ConsolidaQio
das Leis do Trabalho (CLT)

A Mesa da Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.
Faz Saber que a Cimara Municipalaprovou a seguinte lei complementar:
Art. lo O empregado pablico teri direito ao 13' (d6cimo terceiro) salirio

correspondente a 1/12 (um doze avo) da remuneragao a que fizer jus no m6s de dezembro,
por m6s de exercicio, no respective ano, sends que a fraQao igualou superior a 15 (quinze)
dias de trabalho sera havida como m6s integral.

$ 1' O 13' (d6cimo terceiro) salirio seri page at6 o dia 20 (vinte) do m6s de
dezembro de cada ano, em 02 (duas) parcelas. nas seguintes 6pocas

I a I ' (primeira) parcela seri paga no m6s de anivers6rio do empregado
pOblico ou, caso o empregado requeira em janeiro do correspondente ano, ao ensejo de
suas f6riasl

lla 2:(segunda) parcela, at6 o dia 20(vinte) de dezembro
$ 2' Casa o empregado gaze suns f6rias em janeiro. deverd requerer a

antecipaQao do 13o (d6cimo terceiro) salirio com 30 (trinta) dias de anteced6ncia ao inicio
das f6rias

$ 3' As parcelas nio permanentes integrantes da remuneraQao dos memes de
dezembro do ano anterior a novembro do ano em curse. serif computadas no 13' (d6cimo
terceiro) sa16rio pda media apurada no respective periods

$ 4o Na I ' (primeira) parcela somente seri page 50% (cinquenta por cents)
sabre as remunerag6es permanentes, cabendo a 2' (segunda) parcela o pagamento do
saldo restante, bem como, os descontos aplicaveis ao todo.

$ 5' Sempre que o empregado pOblico sofrer uma diminuigao sensivelem sua
remuneragao durante o ano, o seu 13' (d6cimo terceiro) saldrio correspondera a sua media
remunerat6ria durante o ano, desde que ela corresponda a um valor superior ao previsto no
capuf deste artigo.

$ 6' Excepcionalmente, a partir da publicagao desta lei complementar, os
empregados interessados poderao requerer a antecipagao da I ' (primeira) parcela do 13'
(d6cimo terceiro) salirio alusivo ao exercicio de 2019, a fim de receb6-la juntamente is
f6rias a serem gozadas neste ano. .,,,:l;il£$8'

③$ 7' O requerimento a que dude o $ 6' deveri ser efetuado com 30 (trim
dias de anteced6ncia ao inicio das f6rias. \'#.X



ⓔ @Cfmara Municipal de JaeuaJ.jana
Estado de Sgo Paulo

$ 8' Aos empregados que ja aniversariaram no exercicio de 2019 e aqueles
que nio cumprirem o puzo mencionado no $ 7', a I ' (primeira) parcela do 13' (d6cimo
terceiro) sa16rio seri paga at6 30 de novembro de 2019

Art. 2' Esta lei complementar entrard em vigor na data de sua publicagao.
Art. 3' Ficam revogadas as disp99iQ6es em contrdrio

Mesa da Cimara Municipal d$i'ljPbuariOn!!.J7 de setembro de 2019.

VEREADOR WAIZTER U
/I.,#' Press len

}ZZIDE CAMARGO

VEREADORA

VEREADOn APONfd
Primeiro

ⓒ
-....=:#r
ⓕVEREADO

Registrado na
portaria da Cgmara Municipal

data no ( uadro de avisos da

VENTURINIle +'

Diretora G

Proieto de LeiComolementar n ' 016/19


