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Cajamar/SP, 03 de fevereiro de 2023.

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAP

PROTOCOLO
315/2023

DATA/HORA 
03/02/2023 16:13:41

USUARIO
12081064812Senhor Presidente,

fern a presente finalidade de encaminhar a Vossa Excelencia. para 
aprecia9ao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto de Lei, que “ALTERA A 
LEI N° 532, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1984, QUE TRATA DOS FERIADOS 
MUNICIPAIS, INSTITUINDO O FERIADO DO DIA 20 DE NOVEMBRO - DIA 
MUNICIPAL DA CONSCIENCIA NEGRA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS

A presente propositura tem por objetivo instituir como Feriado 
Municipal o dia 20 de novembro - Dia Municipal da Consciencia Negra, acrescendo
referida data no rol de feriados fixos presentes na Lei Municipal n° 532, de 14 de fevereiro 
de 1984.

Observamos que, referida data, nos termos da Lei Municipal n° 1.264 
de 20 de novembro de 2007, ja faz parte do Calendario Ofleial de Eventos do Municipio,
entretanto, nao se tratando de feriado, mas de data comemorativa.

O “Dia da Consciencia Negra” comemorado, anualmente no dia 20 de 
novembro, apesar de fazer parte desde o ano de 2011 do Calendario Oficial Brasileiro, por 
meio da Lei federal n° 12.519, ndo e feriado nacional, porem, algumas Cidades e Estados 
brasileiros ja o instituiram em seus territorios.

Inclusive, por meio da Lei Federal n° 10.639, de 9 de Janeiro de 2003, 
foi determinado aos estabelecimentos de ensino fundamental e medio, oficiais e 
particulares a obrigatoriedade do ensino sobre Historia e Cultura Afro-Brasileira, bem 
como foi incluido no calendario escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da 
Consciencia Negra.

Vale lembrar que, o Dia da Consciencia Negra marca a importancia das 
discussoes e a^oes para combater o racismo e a desigualdade social no pais, sendo que a 
data foi escolhida por coincidir com o dia da morte de "Zumbi dos Palmares", em 1695.

Por oportuno, salientamos que diante da determinate contida na Lei 
Federal n 9.093 de 1995, alem da data de aniversdrio. os Municlpios so poderiam 
declarar, por meio de lei municipal feriados relatives as trad^oes locais em numero nao 
superior a quatro, neste inelmda a Sexta-Feira da Paixao.
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Nesse sentido, a Lei Municipal n° 532, de 14 de fevereiro de 1984, ora 
objeto de altera^ao, ja dispoe sobre a fixa^ao dos feriados municipais sendo:

Fixos: 20 de Janeiro - Dia do padroeiro Sdo Sebastido e 18 de 
fevereiro - Aniversdrio da Cidade

Mutdveis: Corpus Christi e Sexla Feira da Paixdo

Portanto, o Municipio de Cajamar ja possui um feriado civil e 3 
religiosos, nao havendo, a principio, a possiblidade da instituigao de outro feriado civil 
sendo este ultimo reservado a competencia da Uniao por meio de Lei Federal.

Todavia, a possibilidade de instituir o feriado em comento, se deve, 
nesse momento, em virtude de deeisao do S.T.F. que declarou a constitucionalidade, 
conforme se verifica do voto da Ministra Carmem Lucia, relatora da a^ao, proferido em 
30/11/2022, da Lei do Municipio de Sao Paulo que decretou, naquele municipio 
paulistano, o feriado do dia 20 de novembro em homenagem ao Dia da Consciencia 
Negra, cuja normativa foi alvo de discussao na ADPF 634, sendo certo que a presente 
propositura e legal.

Assim, ressaltamos mais uma vez que, diante da deeisao do STF ha 
legalidade na decreta^ao do dia 20 de novembro como Feriado Municipal, em que
pese as disposigoes, ainda, estabelecidas pela Lei Federal n° 9.093 de 1995.

Outrossim, cumpre informar que tramita no Congresso Nacional projeto 
de lei com o objetivo de tornar o Dia da Consciencia Negra, 20 de novembro, como feriado 
Nacional.

A instituigao do feriado tern como objetivo provocar uma reilexao e 
conscientizar a populagao sobre a forga, resistencia e o sofrimento que o povo negro sofreu 
e ainda, em algumas situagoes, sofrem no Brasil.

Ressaltamos que a inclusao da referida data como feriado, marcara o 
nosso reconhecimento e respeito a todos aqueles que lutaram e lutam pelo crescimento de 
nossa Cidade, promovendo a discussao e debates em ambito municipal sobre o tema, 
estimulando o combate ao preconceito racial e qualquer tipo de discriminate, sendo 
valido frisar que o Executive Municipal repudia qualquer ato de racismo, preconceito e 
discriminagao.

Por fim, salientamos que nao havera nenhum tipo de onus para a 
Munieipalidade, portanto, nao esta caracterizada a obrigatoriedade de atendimento ao 
disposto nos incisos I e II do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como do 
art. 65 da Lei Organica do Municipio.
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Sendo o que tinhamos para o momento, subscrevemo-nos, reiterando, 
no ensejo, a Vossa Excelencia e demais Vereadores, nossos protestos de elevada estima e 
distinta considerate.

HADODANILO

Excelentissimo Senhor
CLEBER CANDIDO SILVA
DD. Presidente da Camara do Munidpio de
CAJAMAR -SP.
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PROJETO DE LEI N° 2 0 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2023

“ALTERA A LEI N° 532, DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 1984, QUE TRATA DOS 
FERIADOS MUNICIPAIS, INSTITUINDO 
O FERIADO DO DIA 20 DE NOVEMBRO - 
DIA MUNICIPAL DA CONS CIENCIA 
NEGRA, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica alterada a Lei n° 532, de 14 de fevereiro de 1984, instituindo e 
acrescendo aos feriados fixos de que trata seu artigo 1°, o feriado do dia 20 de novembro - Dia 
Municipal da Consciencia Negra.

Art. 2° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica^ao.

fevereiro de 2023.Prefeitura do Municfpio de Cajai
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ACHADODANILO B
Prefeito ipa,


