
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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Senhor Presidente, 
Pata estuáõio ç ~~r <•• 
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Sirvo-me do presente poro encaminhar a Vossa Excelência, poro o 
apreciação do Egrégio Plenário dessa Coso, o Projeto de Lei Complementar nº 05/2019, 
contendo 06 (seis) páginas. 

Solicito o Vosso Excelência que a tramitação do mesmo seja em regime 
áe urgência, dada à importância do assunto nele trotado. 

Sem outro particular e contando com o vosso atenção, antecipo 
agradecimentos e aproveito o ensejo paro renovar a Vossa Excelência e dignos Pares, meus 
protestos respeito e distinta consideração. 

Excelentíssimo Senhor 
MÁRIO CELSO SANTANA 
Presidente do Câmara Municipal de Piquete 
PIQUETE - SP 

GOUVÊA 
Prefe 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 05/2019 

Dispõe sobre criação e regulamentação de cargo público, de 

Procurador Jurídico, junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura 
Municipal de Piquete. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PIQUETE aprovou e eu, Prefeita do Município, sanciono e promulgo a 
seguinte Lei : 

Artigo 1°. Fica criado, no quadro de pessoal no âmbito da Administração Pública Municipal 

o cargo público, de provimento EFETIVO, de Procurador Jurídico, na quantidade e vencimentos 

fixados na escala de vencimentos e salários do Município, conforme tabela abaixo: 

DENOMINAÇÃO DO CARGO QUANT. REF JORNADA 
CARGOS TRABALHO 

Procurador Jurídico 01 31 40 horas 

Parágrafo Único. A descrição do cargo de procurador jurídico tem seus requisitos e 

atribuições fixados no Anexo 1 da presente Lei Complementar. 

Artigo 2°. A investidura no r.argo de Procurador Jurídico depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos. 

Artigo 3°. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta do 

atual orçamento municipal. 

Artigo 4°. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE, 25 março de 2019. 

GOUVEA 
NICIPAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO 1 

COMPETÊNCIAS DO PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL 

1. - Promover a representação judicial do Município e, na área de sua atuação, a 
representação extrajudicial; 

li. - Assessorar o Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito, os Secretários Municipais e demais 
titulares de órgãos do Município, inclusive elaborando as Informações nos Mandados de 
Segurança em que sejam apontados como co-autores; 

Ili. - Orientar o Prefeito nas medidas de ordem jurídica que lhe pareçam necessárias, tendo em 
vista o interesse público e a legislação em vigor; 

IV. - Velar pela legalidade dos atos da Administração Municipal , representando ao Prefeito 
quando constatar infrações e propondo medidas que visem à correção de ilegalidades 
eventualmente encontradas, inclusive a anulação ou revogação de atos e a punição dos 
responsáveis; 

V. - Requisitar a qualquer órgão da Administração Municipal , fixando prazo, os elementos de 
formação necessários ao desempenho de suas atribuições, podendo a requisição, em caso 
de urgência, ser feita verbalmente; 

VI - Elaborar anteprojetos de lei e atos normativos de competência do Prefeito, assessorando 
os Secretários Municipais e dirigentes de órgãos autônomos no desempenho da competência 
para expedição de tais atos, que lhe devem ser submetidos previamente ao Prefeito Municipal; 

VII -Atender e orientar, com cordialidade, a todos quantos busquem quaisquer informações que 
possa prestar no interesse do Município, e da imagem do poder público e orientar sobre a 
responsabilidade, probidade e zelo para com os direitos do Município e do sujeito passivo de 
qualquer pretensão a cargo da Procuradoria; 

VIII- Proceder, no âmbito de seu setor, a gestão e ao controle financeiro dos recursos 
orçamentários, bem como à gestão de pessoas e recursos materiais existentes, em 
consonância com determinações emanados do Chefe do Poder Executivo; 

IX- Exercer outras atividades correlatas; 

X- Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do poder público municipal, 
judicial e extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e 
dar segurança aos atos e decisões da Administração; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

XI- Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, 
tomando as providências necessárias para bem cuidar dos interesses da Administração; 

XII - Postular em juízo em nome da Administração, com a propositura de ações e apresentação 
de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar audiências públicas, cíveis e 
criminais; 

XIII - Acompanhar processos judiciais em todas as instâncias e em todas as esferas, onde a 
Administração for ré, autora, assistente, opoente ou interessada de qualquer outra forma; 

XIV- Ajuizar e acompanhar execuções fiscais de interesse do ente municipal; 

XV- Mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas e recursos 
aos órgãos competentes, em âmbito extrajudicial; 

XVI- Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, 
Ministério Público e Secretarias de Estado quando solicitado pelo Executivo; 

XVII - Analisar os contratos firmados pelo município, avaliando os riscos neles envolvidos, com 
vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações jurídicas travadas entre o ente 
público e terceiros; 

XVIII- Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o escopo de manter as 
atividades da Administração afinadas com os princípios que regem a Administração Pública -
princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência; 

XIX- Acompanhar e participar efetivamente de todos os procedimentos licitatórios; elaborar 
modelos de contratos administrativos; 

Página3 de 5 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

XX- Elaborar pareceres, sempre que solicitado, especialmente quando relacionados à 
celebração de instrumentos jurídicos a serem firmados entre a administração pública e a 
iniciativa privada, outros instrumentos jurídicos referentes à administração pública interna. 

XXI- Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 

XXII- Exercer as funções estratégicas de planejamento, orientação, coordenação, controle e 
revisão no âmbito de sua atuação, de modo a oferecer condições de tramitação mais rápida 
de processos na esfera administrativa e decisória; 

XXlll- Prestar assistência ao Prefeito Municipal em qualquer assunto que envolva matéria 
jurídica; 

XXIV- Propor ao Prefeito, aos Secretários Municipais e aos titulares de entidades da 
Administração Indireta providências de natureza jurídico-administrativa reclamadas pelo 
interesse público, inclusive a declaração de nulidade ou a revogação de quaisquer atos 
administrativos, quando conflitantes com a legislação em vigor ou com a orientação normativa 
estabelecida; 

XXV- Propor medidas tendentes à racionalização e ao aperfeiçoamento dos serviços na área 
de sua competência. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUETE 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA PLC Nº 05/2019 

Excelentíssimo Senhor Presidente. 

Excelentíssimos Senhores Vereadores. 

O presente projeto de lei complementar visa a criação do cargo e função pública de 
procurador jurídico. 

Apesar de existir corrente jurisprudencial e doutrinaria de não ser obrigatório que os 
municípios mantenham procuradoria estruturada, há algum tempo, o Ministério Público Estadual e 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, vem "exigindo" a criação do cargo e função de 
procurador jurídico em cumprimento ao princípio da simetria constitucional. 

Este princípio postula que haja uma relação simétrica entre as normas jurídicas da 
Constituição Federal e as regras estabelecidas nas Constituições Estaduais, e mesmo Municipais. 
Isto quer dizer que no sistema federativo, ainda que os Estados-Membros e os Municípios tenham 
capacidade de se auto organizar, esta auto-organização se sujeita aos limites estabelecidos pela 
própria Constituição Federal. 

Destarte, por meio do presente projeto de lei, vislumbramos a autorização legislativa para 
atendimento do quanto solicitado pelos órgãos oficiais e simetria. 

Frente ao exposto ao encaminhar a presente mensagem aguardo sua apreciação e 
aprovação unânime em "Regime de Urgência". 

Ao ensejo apresento a Vossa Excelência e aos demais pares, os meus protestos de 
elevada estima e consideração. 

Piquete, 25 de março de 2019 .. 

UVEA 
ai 



Secreta ria Munici pa l de Planej amento e Finanças 
Piquete-SP. 

Cálculo de previsão de impacto orçamentário na criação de cargos/contratação de pessoal 

TOTAL SALÂRIO INSS PATRONAL 1/13 FÉRIAS 
om CARGO/FUNÇÃO SALÁRIO BASE 

BASE 
FGTS 

'"" 
F~RIAS 1/12 

1/12 

01 Procurador Municipal 2.021,14 2.021,14 161,69 404,23 168,43 56,14 
01 Diretor de Escola 2.596,13 2.596,13 207,69 519,23 216,34 72,11 

01 Coodernador Pedagógico de Ensino 3.374,97 3.374,97 270,00 674,99 281,25 93,75 

Total (h) 7.992,24 7.992,24 639,38 1.598,45 666,02 222,01 

13v SALÁRIO FGTS FÉRIAS 

1/12 1/12 

168,43 13,47 

216,34 17,31 
281,25 22,50 

666,02 53,28 

PROVISÃO 

FGTSl/13 FGTS 139 
AVISO PRÉVIO FGTSAVISO MULTA FGTS 

IN~S • RAT CESTA 
FtRIASl/12 SALÁRIO 1/12 

1/12 PRÉVIO 1/12 1/12 
3% 

SEGURO 
BÁSICA 

TOTAL ·(V) 
{PROVISÃO) (PROVISÃO) (PROVISÃO) 

4,49 13,47 168,43 13,47 8,61 60,63 86,30 3.348,94 

5,77 17,31 216,34 17,31 11,06 77,88 86,30 4.277,13 

7,50 22,50 281,25 22,50 14,37 101,25 86,30 5.534,38 

17,76 53,28 666,02 53,28 34,04 239,77 258,90 13.160,45 

1 PROJEÇÃO (12 MESES) 1 9S.906,88 1 95.906,88 I 7.672,55 I 19.181,38 I 7.992,24 1 2.664,08 1 7.992,24 I 639,38 1 213,13 I 639,38 1 7.992,24 1 639,38 1 408,49 I 2.877,21 1 1 3.-106,86] ' iS'l.92S,37 1 

Total dos valores que impactam no 

limite legal da LRF 
154.818,57 

receita liquida corrente 

despesas com pessoa l 

limite mâ1dmo 

limite prudencial 

limite de dlerta 

receita liquida corren te 

despesas com pessoal 

limite mâximo 

limite prudencia l 

limite de alerta 

Piquete-SP, 18/03/2019 

Luiz Carlos de Oliveira 

Secretârio de Finanças 

• 1' ... .. à. • 
t ' - .. ~ 

Demonstrativo com dados de 

ja neiro/201 ~ a dezembro/2018 

29.791.924,52 

12.755.641,45 

16.087.639,24 
15.283.257,28 
14.4 78.875,32 

Demonstrativo com dados previstos de 

janiero/20113 a dezembro/2019 

31.281.520, 75 
13.815.904,98 

16.892.021,20 
16.047.420,14 
15.202.819,08 

42,82 

54% 

51,30% 
48,60% 

•com previsão de aumento de 5% para o período 

44,17 I •com previsão de aumento de 7,12% para o periodo 

54% 

51,30% 

48,60% 

) 

FONTE DE PAGAMENTO 
(verificar no dispositivo lega l) 
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Estado de São Paulo 

Ofício GAB nº 114/ 2019 Piquete, 03 de abril de 2019. 

Assunto: Projeto de Lei Complementar nº 0~019 
~n~ a.o PilC 0{111 

erY) ' ( /o4 ) '1 . 

Excelentíssimo Senhor Presidente: 

Tenho a honra em cumprimentar Vossa Senhoria e na 

oportunidade, expor e solicitar o quanto segue: 

A Administração Municipal enviou o Projeto de Lei 

Complementar que "dispõe sobre Criação e Regulamentação de Cargo Público, 
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de Procurador Jurídico, junto ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de ~ J 
1 

Piquete", o qual se fez acompanhar de justificativa e impacto orçamentário. y d77 

Contudo, quando da realização do impacto orçamentário, por 

equivoco, foi observado no cálculo valor do salário base inicial para o 

procurador menor do que a referência constante do projeto. 

Assim, observada a incorreção, determinou-se a elaboração de 

novo cálculo de impacto orçamentário, agora, com o valor correto do salário 

base inicial. 

No intuito de demonstrar transparência e veracidade das 

informações encaminhadas no projeto lei, encaminha-se o presente, solicitando 

a juntada do novo cálculo de previsão de impacto orçamentário. 

Praça D. Pedro I, 88 - Telefone: (OXX12) 3156-1000 - CEP 12620.000 -
Piquete/SP 



·-

~~~~~~ 
Estado de São Paulo 

De se asseverar que não se trata de modificação de projeto, 

nem mesmo de substitutivo, sendo necessário o presente, apenas para aclarar e 

afastar divergências e entendimentos contrários. 

Sem mais, com as devidas homenagens renovo os protestos de 

elevada estima e consideração. 

ANA MARI E GOUVÊA 
Pre unicipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador MARIO CELSO DE SANTANA 
DD Presidente da Câmara Municipal 
PIQUETE-SP 

Praça D. Pedro I, 88 - Telefone: (OXX12) 3156-1000 - CEP 12620.000 -
Piquete/SP 



Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

Piquete-SP. 

Cálculo de previsão de impacto orçamentário na criação de cargos/contratação de pessoal 

TOTAL SAlÁRIO INSS PATRONAL l/UftRIA.S 
IJID CARGO/FUNÇAO SALÁRIO BASE 

BASE 
FGTS 

""' 
FÊRIAS 1/12 

1/12 

01 f'rocor<1dor Municloal 4.026.62 4.026.62 322,13 805.32 335.55 111.85 
01 Diretor de (SCold 2.596,13 2.596,13 207,69 ~19,23 216,34 72,11 

04 Coodernador Peda1~ó$!íCo de Ensir10 2.557,74 10.230,96 818,48 2.046,19 852,58 284,19 

1otal {h) 9 .180,49 16.853,71 1.348,30 3.370,74 1.404,48 468, 16 

BfSAlÁRIO FGTSFtRIAS 

1/12 1/12 

335,55 26,84 

216,34 17,31 

852,SS 68,21 

1.404,48 112,36 

PROVISÃO 

FGTSl/ll FGTS Bt 
AVISO PR~VIO FG"TSAVISO MULTA FGT S 

1NSS • RAT CESTI\ 
FtRIASl/12 SAlÁRIO 1/12 

1/12 PR~VIO l/J2 l/lZ 
3% 

SEGURO 
BÁSICA 

TOTAL-(V) 
(PROVISÃO) (PROVISÃO) fPACMSÃO) 

8.95 26,84 335,55 26,84 17,11 120,80 86,30 6.586,31 

5,77 17,31 216,34 17,31 11,0I 77,88 86,10 4.277,13 

22,74 68,21 852,58 68,21 43,51 306,93 86,30 16.601,72 

37,45 112,36 1.404,48 112,36 71,71 505,61 258,90 27. 465, 16 

1 •RoJrÇXoilTMEsES)_____ 1 110.165,88 I 202.244,52 I 16.119,56 I 40.448,90 1 16.853,11 1 5.611,90 1 16.853,11 1 1.348,30] - 449.43 I t.34s.3o 1 16.853,71 J 1.348,30 J 86'1.4lJ 6.o61,34 I J 3.106,80 1 329.581,89 J 

Total dos valores que impactam no 
lim ite le2al da LR F 

326-475,09 

recei t:i llquh:f.1 coacntP. 

desp~as com pessoal 

limite málilmo 

fim1te prudt!ncfol 
flmlt.e de al4!rf.a 

rec~if:t liquida Côfrente 
Mspesa~ com pessoal 
hrni t~ máxímo 

hmite prudencial 

ftmitE- de alerta 

Piqu<te-SP,. 03/04/2019 

Lufz CarlCtS de Oliveira 
Secrétáríode Finanç;u 

Demonstmtí1.10 com dados de 
janeíro/2018 a dezcmbro/2018 

29.791924,52 

12.755.641,45 

16.087.639,M 

15.283.257,28 

14.478.875,32 

De-monoi;tratlvo com dados pr~vistos de 
j.aoiero/2019 a dezembro/2019 

31.281.520. 75 

13.987.561,SO 

16.892.021.20 

16.047.420,14 

15.202.819,08 

4f 

42,82 

54% 
51,30",\ 

48,60% 

' com previsão de aumento de 5% para o periodo 
44,72 1 •com previsão de aumento de 7,12% para o período 

54% 

51,30% 

48,60% 

FONTE 0€ PA.GAMENTO 
(verificar no disp ositivo ltga l) 


