17/02/2020

ARQUIVADO

Projeto de Lei que revoga o artigo 1° da
Lei nº 4048, de 25 de março de 1996,
extinguindo o cargo efetivo de Repórter
Fotográfico da Câmara Municipal de
Bauru.

MESA DA CÂMARA

•

Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

CQRAÇÃODE

SAO PAULO

PROJETO DE LEI
Revoga o artigo 1° da Lei nº 4048, de 25 de março de
1996, extinguindo o cargo efetivo de Repórter
Fotográfico da Câmara Municipal de Bauru.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, usando de
suas atribuições legais, DECRETA:

•

Art. 1°

Fica extinto o cargo efetivo de Repórter Fotográfico criado no Quadro
Permanente da Cãmara Municipal de Bauru pelo artigo 1º da Lei
Municipal nº 4048, de 25 de março de 1996.

Art. 2°

Fica revogado o artigo 1° da Lei nº 4048, de 25 de março de 1996.

Art. 3°

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 17 de fevereiro de 2020 .
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
O cargo de Repórter Fotográfico na Câmara de Vereadores perdeu
com o tempo e a evolução tecnológica, sua finalidade.
Os fins a que essa função se destinava podem ser atingidos de outra
maneira, sem necessidade de um cargo específico para isto.
Assim sendo, pedimos aos Nobres Pares a aprovação do presente

•

projeto .
Bauru, 17 de fevereiro de 2020.
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1PROC. N2
FOLHAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
ESTADO DE SÃO PAULO

1E-'INª4048 PE 25 DE MARCO r1E 1996
Cria, extinsuc e reclassifica cargo~ no
âmbiro da Cãmara Municipal de Bauru.

P. 7932196

TlDt-:J Dl'l: UMA, Prefdto Municipal de Bauru. Estado de S~ Paulo, fw. saber que a

Cilrnara Municipal aprovou e ele sanciona e promutga a :i.eguinu:: ]d'.
Fieis criado no Ql!a<lro Perm11n1:n1~ da Cãmarl! Municipal de Bauru, 01 (um} cargo de
Repórter Fotogrâfico. referéncia 15. com Jornada diári,1 de trabalho de 6 horas e 30

Artigo 1~ -

!õcmanals.

••

Parágrafo Único•

Fica extinto o cargo efetivo de fotógra:fb, referência !i, criado pelo artíço lº da Lei n" 3936,
dt' 4 de setembro de J995.

Artigo 2~ •

o~ carjos efetivos de Operador de Vídeo e de Programador de CPO, criados pelo, artigo l 0
da Lei nº 3936, de 4 de ~etembro ác 199S, ficam reclassificados pp;ra a rcfer!ncia 14, n!o
lbzendo Jus à gratiílcaçlo comiante du p1trág.rafo 4° desse artigo .

Artigo 3º.

Fica cs1endido 110s motoristes do Quadr1> de func:.ionârios da Prefeitura ~unicipal, quarado
comissionadôs sem prej1.1izo de seus \'cnclinentos e demais vantaiens de seu cargo na
C.'bnnra Municipal, a gratificação de prQdu1ividade instituída pela. Lei nº 3922. de 17 de
Bgo51o de t995, dcsdl! o momenf(), que esse benefício foi aphcadn no àrnbito da Prefeitura.

Artiço 4" -

As &spesa:s dec1memcs desta lei serilo atendidas com dota,ões próprias do orço1mento
vigente. suplementa.das se necessário.

Artigo .S" -

Est11. le1 cnrrará cm vigor na di.ita de soa publicl\ção, re\•ogadas as disposiç.õcs em contrãrio.

Bauru, 25 de marçq de 1996.
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CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

Nomei\Relator do presente processo o Vereador:

~~~
Em Ja._ de

1'4~i,g

.

V UJ,g~

ALEXSSAN RO BUSSOLA

Pr

idente

de 2020.
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Lante~

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação:

Solicito a manifestação da Consultoria Jurídica desta Casa de Leis a
respeito do Projeto de Lei que revoga o artigo 1º da Lei nº 4048, de 25 de
março de 1996, extinguindo o cargo efetivo de Repórter Fotográfico da
Câmara Municip de Ba u.
Bauru, 18 de v eira e 2020.

Relator

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o
encaminhamen o.
Bauru, 18 de fe ereiro de 2020.

ALEXSSAND

BUSSOLA

Presidente da

missão de Justiça, Legislação e Redação

À
Diretoria de Apoio Legislativo:
Encaminhe-se, conforme solicitação.
Bau ,
vereiro de 2W.llr-,
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro-CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601

Processo nº 038/2020, de 17/02/2020.
Autor: Mesa da Câmara

Senhor Presidente.

Trata-se de Projeto de Lei de autoria da Mesa da Câmara Municipal, que objetiva
"revogar o artigo 1° da Lei nº4048 de 25 de março de 1996, extinguindo o cargo
efetivo de Repórter Fotográfico" nesta Edilidade." Em apertada síntese este é o
conteúdo do projeto a ser analisado por esta Consultoria Jurídica.
Insta de plano consignar a Vossa Excelência que a matéria de fundo desta
propositura legislativa, centra-se em competência própria das atribuições da Mesa
condutora desta Casa de Leis, portanto, ato administrativo válido, conforme
determina a norma de regência.
Oportuniza-se consignar que esta Consultoria Jurídica, solicitou a Diretoria de
Recursos Humanos que informasse eventual prejuízo à direto adquirido do servidor
ocupante do cargo, sendo informado que o mesmo reúne condições a
aposentadoria desde 06/1112016, vindo a perceber "abono permanência" desde
então. Ainda que manterá a integralidade do seu salário, com todos os acréscimos
decorrentes do seu tempo de serviço (biênios, sexta parte). Apenas deixará de
receber gratificação não incorporável de adicional de "integração e produção de
conteúdo" junto a TV e Rádio Câmara.
Inelutável é concluir que o projeto sob exame, não acarretará violações à direito
adquirido do servidor ocupante do cargo.
Pelo exposto a Vossa Excelência, esta Consultoria Jurídica manifesta que o Projeto
de Lei 038/2020, não apresenta elementos jurídicos geradores de ilegalidade ou
inconstitucionalidade, de tal sorte que está em conformidade com os princípios que
norteiam o procedimento legislativo.
É o parecer.

c
Consultor Jurídico

•
COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER DO RELATOR

•

A presente matéria é legal e constitucional, nada obstando sua
normal tramitação por esta Casa de Leis.
Quanto ao mérito e oportunidade desta proposição, caberá ao
Egrégio Plenário a sempre sábia e soberana decisão final.
É o parecer.
Sala das Reuniões, em
15 de junho de 2020.
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o
parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a legalidade e
constitucionalidade da proposta apresentada.
Opinando pela normal tramitação da mesma por esta Casa,
deixamos ao escrutínio do Egrégio Plenário a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em
16 de junho de 2020.

ALEXSSAND
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COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

••

Nomeio Relator do presente processo o Vereador:
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~NASCIMENTO
Presidente

de 2020.

JROC

•

~ânuva~

..iw

~~ ~
NO

3 á' / ..e,

Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

cgRAÇAO DE
SAOPAULO

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER DA RELATORA

Na qualidade de relator do presente projeto, entendemos não haver
nenhuma restrição a ser feita quanto ao seu aspecto econômico, nada impedindo,
portanto, sua normal tramitação.
lnobstante, deixamos ao escrutínio do Plenário a sábia decisão final
quanto a sua oportunidade.
Sala das Reuniões, em
17 de junho de 2020.

r[J,JIP\,

•

~,,.;00

0~

CHIARA RA ERI BASSETTO
Rei ora

PROC.

••Q-3 8

I

~mara LtuUc~t't

•

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER FINAL

•

A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, hoje reunida,
acata o parecer exarado pela nobre relatora da matéria, tendo em vista a
inexistência de qualquer restrição quanto à sua normal tramitação por esta Casa.
Assim, caberá ao Plenário da Edilidade a soberana decisão final.
É o nosso parecer.

Sala de Reuniões, em
17 de junho de 2020.
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~~PAU~Ó

Proc. nº 038/2020
Emenda nº 1

EMENDA ADITIVA

No Art. 1° do Projeto de Lei, processado sob nº 038/20, que revoga o
artigo 1º da Lei nº 4048, de 25 de março de 1996, extinguindo o cargo efetivo de
Repórter Fotográfico da Câmara Municipal de Bauru, acresça-se o seguinte
Parágrafo único:
"Art. 1° Parágrafo único A extinção referida no Art. 1° só ocorrerá
após a aposentadoria compulsória do ocupante do cargo de
Repórter Fotográfico ou conforme o disposto nos artigos 33
e 34 da Lei Federal nº 8112, de 11 de dezembro de 1990."

Bauru, 22 de junho de 2020.

LOQUETE
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Pu/Jllcação da Pauta no
Diário Oficial de Bauru
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DIRETORIA DE ~~!ATIVO
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~maraAamc~
Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro- CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600

A
Diretoria de Apoio Legislativo:
A emenda de folhas 13 foi encaminhada para análise
e

parecer

das

Comissões

permanentes.

Encaminhada à Comissão de Justiça, Legislação e
Redação, Vereador Luiz Carlos Rodrigues Barbosa,

•

solicitou prazo regimental para nomear relator.
processo foi retirado da pauta.
Bauru, 15 de dezembro de 2020.

ALEXSSAND O BUSSOLA
Presidente

•

CORAÇÃO DE

SÃO PAULO

O

A
Diretoria de Apoio Legislativo:
Arquive-se o presente processo conforme preceitua o
Artigo 107 do Regimento Interno desta Casa de Leis.
Bauru, 06 de janeiro de 2020.

O LOQUETE

•

Presidente

n 1âo o espacho supra, segue o processo para o
Arquivo.
Bauru, 06 de janeiro de 2020.
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RONALDO JOSÉ SCHIAVONE
Diretor de Apoio Legislativo

•
Cumpr!d ■t " erigênc1aa '8ga'5
encaminha-se e presente prGcasso
ao Ser'fiço de Microfilmagem e
Arquivo

ilauru ..
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