
Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 
Estado de São Paulo 

Caraguatatuba, 30 de novembro de 2022. 

MENSAGEM Nº 37/2022 
(Emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2022) 

Senhor Presidente, 

Tenho a satisfação de remeter a Vossa Excelência, para 
apreciação e deliberação dos nobres Vereadores, aos quais formulo nesta 
oportunidade meus cordiais cumprimentos, as inclusas Emendas Aditiva e Corretiva 
ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, que "Dispõe sobre a alteração parcial da 
Lei Complementar nº 25, de 25 de outubro de 2007, da Lei Municipal nº 1.461, de 26 
de setembro de 2007 e da Lei Municipal nº 2.419, de 18 de junho de 2018 e dá outras 
providências", encaminhado por meio da Mensagem nº 36/2022. 

Justifico a propositura da emenda aditiva, esclarecendo que, por 
equívoco, não constou do Projeto de Lei Complementar nº 14/2022 a previsão de 
instituição, no artigo 98, de gratificação de encargos especiais ao servidor titular de 
cargo efetivo, mesmo que dele esteja em afastamento para exercício de cargo em 
comissão, que, a pedido formal da Administração, participar de banca examinadora, 
comissão ou grupo de trabalho, desenvolver trabalho técnico ou científico ou exercer 
atribuições definidas que não sejam próprias do cargo, com critérios e limites para seu 
pagamento. 

Outrossim, necessária a emenda corretiva, para ajuste da 
redação dos artigos 1° e 3°, tendo em vista que o Projet Lei Complementar nº 
14/2022 não contempla a alteração do artigo 97 da Lei C pie entar nº. 25, de 25 de 
outubro de 2007 e do § 3° do artigo 1° da Lei Municipal nº 1.46 , de 26 de setembro 
de 2007, como equivocadamente constou. 

Assim, justificada a propositura e espera do a aprovação dessa 
Egrégia Casa de Leis, renovo a Vossa Excelência e os No es Vereadores os meus 
protestos de consideração e respeito. 

Atenciosamente, 

, ----- j JOSE PEREIRA DE AGUI ~R JUNIOR 
Prefeito Municipal 

A Sua Excelência, o Senhor, 
VEREADOR RENATO LEITE CARRIJO DE AGUILAR 
Presidente da Câmara Municipal de Caraguatatuba - SP 

Cil~./li-)l /IW;CI~,:U_ rnP~GJSffAilJeA S? o~-[lE!-2ê22 0·1:17 Ül:16321 !rl 



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 
Estado de São Paulo 

EMENDA Nº Ü J.. /2022 - ADITIVA 

(Ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2022) 

Acrescenta ao artigo 1° do Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, o artigo 98, 
obedecendo-se a sequência numérica dos artigos, com a seguinte redação: 

"Art. 1° (. .. ) 

Art. 98 Será devida gratificação de encargos especiais ao servidor 
titular de cargo efetivo, mesmo que dele esteja em afastamento para exercício de 
cargo em comissão, que, a pedido formal da Administração, participar de banca 
examinadora, comissão ou grupo de trabalho, desenvolver trabalho técnico ou 
científico ou exercer atribuições definidas que não sejam próprias do cargo. 

§ 1° O valor da gratificação de encargos especiais será de: 

I - em caso de participação em banca examinadora ou desenvolvimento 
de trabalho técnico ou científico, 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo do 
servidor; 

li - em caso de participação em comissão ou grupo de trabalho: 

a) 10% (dez por cento) do vencimento do cargo do servidor, caso 
participe de 01 (uma) comissão ou grupo de trabalho; 

b) 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo do servidor, caso 
participe de até 02 (duas) comissões ou grupos de trabalho; 

e) 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo do servidor, caso 
participe de 03 (três) ou mais comissões ou grupos de trabalho; 

Ili - em caso de exercício de atribuições definidas que não sejam 
próprias do cargo, 30% (trinta por cento) do vencimento do cargo do servidor. 

§ 2º Caso haja a participação do servidor em banca examinadora, 
comissão ou grupo de trabalho, desenvolvimento de trabalho técnico ou cientffico ou 
exercício de atribuições definidas que não sejam próprias do cargo, de forma 
simultânea, será devido o pagamento, de forma cumulativa, dos referidos percentuais, 
conforme definido no parágrafo anterior, observado, em qualquer hipótese, o limite 
máximo de 50% (cinquenta por cento) do vencimento do cargo do servidor. 

G 
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§ 3° O pagamento da gratificação de encargos especiais exclui o direito 
à gratificação por serviço extraordinário. 

( .. .)" 

Caraguatatuba, 30 de no embr de 2022. 

Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Caraguatatuba 
Estado de São Paulo 

EMENDA Nº 0~ /2022 -CORRETIVA 

(Ao Projeto de Lei Complementar nº 14/2022) 

Corrige a redação dos artigos 1º e 3º do Projeto de Lei Complementar nº 14/2022, 
que passam a ter a seguinte redação: 

"Art. 1° Ficam alterados os artigos 72, 86, 98, 108, 142, 143 e 144, todos 
da Lei Complementar nº 25, de 25 de outubro de 2007, que passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

(. . .) 

Art. 3º Fica alterado o§ 1° do artigo O da Lei unicipal nº 1.461, de 26 
de setembro de 2007, que passa a vigorar com a eguinte re ação: 

JOSÉ PEREIRA DE A UILAR JUNIOR 
Prefeito Municipal 


