
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAJAMAR
ESTADO DE SAO PAULO

OFICIO N° 1.445/2021 - PMC/SMG
Cajamar/SP, 04 de novembro de 2021.

Referente: Requerimento n° 334/2021
15a Sessao

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
ester

DATA/HORA 
08/11/2021 15:15:09

PROTOCOLO
3218/2021Senhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 334/2021, de autoria da Nobre Vereadora Izelda 

Gongalves Carnauba Cintra, encaminhamos as informagbes prestadas pela 

Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio de seu Oficio n° 2.484/2021, 

copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

Atenciosamente,

CHADODAN ILO BARB
icipalei

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SR

Pra<?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699



Secretana Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Offcio N°: 2.484/2021

Cajamar, 21 de outubro de 2021.

AO
DEPARTAMENTO TECNICO LEGISLATIVO
A/C: Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Memorando n° 2.667/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 334/2021 - 15a sessao - Vereadora Izelda Gongalves Carnauba

Prezada Senhora

Em resposta ao Memorando n° 2.667/21 - DTL/SMG, que versa 
sobre o Requerimento n° 334/2021, onde requer a possibilidade de o Executive 
Municipal ofertar piano de seguro de vida aos servidores, informamos que 
encontra-se atualmente em vigor a Lei Complementar n° 173/2020, a qual encarta o 
Programa Federative de Enfrentamento ao Coronavirus, que prestara auxilio 
financeiro mediante algumas contraprestagoes.

O art. 8°, I e VI, da LC n° 173/2020 dispde da seguinte forma:

DEPARTAMENTO
l.EGISLATIVO

ReobbicJo
"Art. 8° Na hipotese de que trata o art. 65 da Lei Complementar 
n° 101, de 4 de maio de 2000, a Uniao, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municipios afetados pela calamidade publica 
decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, ate 31 de 
dezembro de 2021, de:

Praga Jose Rodrigues do Nascimento, 30, Agua Fria, Distrito Sede, Cajamar/SP.
Tel./Fax: (11) 4446-7699



I - conceder, a qualquer titulo, vantagem, aumento 
ou adequaqao de remuneragao a membros de Poder oude 
orgao, servidores e empregados publicos e militares, exceto 
quando derivado de sentenga judicial transitada em julgado ou de 
determinagao legal anterior a calamidade publica;

reajuste

(...)

VI - criar ou majorar auxilios, vantagens, bonus, abonos, verbas 
de representagao ou beneficios de qualquer natureza, inclusive 
os de cunho indenizatorio, em favor de membros de Poder, do 
Ministerio Publico ou da Defensoria Publica e de servidores e 
empregados publicos e militares, ou ainda de seus dependentes, 
exceto quando derivado de sentenga judicial transitada em 
julgado ou de determinagao legal anterior acalamidade;

§ 1° O disposto nos incisos II, IV, VII e VIII do caput desteartigo 
nao se aplica a medidas de combate a calamidade publica 
referida no caput cuja vigencia e efeitos nao ultrapassem a sua 
duragao."

Ademais, tambem, encontra-se vigente o Decreto Municipal n° 

6496 de 31 de maio de 2021, que versa sobre o Plano Municipal de 

Contingenciamento de Gastos da Administragao Direta e Autarquia, com o 

Objetivo de Direcionar Agoes Gerais para Mitigar os Impactos Financeiros 

Causados pela Pandemia do Coronavfrus (COVID-19), onde suspende a 

concessao de qualquer beneflcio que tenha o condao de onerar 

financeiramente o Erario Publico.

Portanto, nao se revela possivel a presente benesse, a luz dos 
incisos II e III do art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020 e do Decreto Municipal 
n° 6496/21.

Sendo o que tlnhamos a informar subscrevemo-nos.

renciosamente,

AFONSO BARI 
Secretario Municipal de Gestao de Pessoas

DA SILVA
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Estado de Sao Paulo

R E Q U E R I M E N T O N° 334 / 2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

USUARIO
martia

DATA/HORA 
22/09/2021 16.06:34

PROTOCOLO
2689/2021Senhor Presidente:

Senhores Vereadores:

Requeito dentro das normas regimentals desta casa, apos deliberagao do douto 
Plenano, para que o Executive Municipal estude junto ao departamento competente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, a melhor possibilidade de ofertar urn 
piano de seguro de vida aos servidores municipais, atualmente urn piano^e sequro de 
vida e uma garantta para a familia.

JUSTIFICATIVA

ust'fico o presente requerimento, tendo em vista que nem todos os servidores 
municipals de Cajamar tern facil acesso a pianos de seguro de vida ofertados pelas 
mstituigdes financeiras, se urn piano desse for disponibilizado para 
facilidade de contratagao e maior e aumentando a seguranga familiar.

os servidores, a

Desta rorma evidencia-se a importancia do Requerimento.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 20 de setembro de 2021
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