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950/2021Senhor Presidente

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 098/2021 de autoria da Nobre Vereadora Izelda 

Gongalves Carnauba Cintra, subscrito pelos demais pares, encaminhamos as 

informagoes prestadas pela Secretaria Municipal de Gestao de Pessoas, por meio 

de seu Oficio n° 0.880/20211, copia anexa.

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

Atenciosamente

rs

DANILO BAi MACHADO
Prefdito Municipal

Excelentlssimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP

Pra?a Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 - Bairro Agua Fria - Distrito Sede - Cajamar/SP - CEP 07752-060
PABX: 011 4446-7699
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Requeiro dentro das normas regimentals desta casa, apos deliberaqao do douto 
Plenario, para que o Executive Municipal estude junto ao departamentqxompetente da 
municipalidade e informe a esta Casa de Leis, a possibilidade de estudo para a 
alterapao do padrao de vencimento dos profissionais de fisioterapia para o padrao 13,

Lei Complementar 159/2018, onde foi instituido o caigo de 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional, em Especificapoes do Cargo, exige Ensino 
Superior completo em Fisioterapia e registro profissional no orgao competente, isto e, a 

qualificagao de outros cargos tecnicos da Secretaria de Saude.

de acordo com a

mesma

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente requerimento, tendo em vista os cargos de tecnicos de nivel 
superior instituidos na Prefeitura Municipal de Cajamar softei am a atualizapao da 
tabela de vencimentos, da sua oficializapao ate a data de hoje. Sendo urn cargo que foi 
criado com o padrao de vencimento defasado, de acordo com a Lei Complementar 

159/2018.
Para os cargos de cirurgiao dentista, medico clinico, medico plantonista, medico 

veterinario a regularizagao ocorreu com a Lei Complementar 114 de 27 de janeiio de 

2010, no art.1, .. . . .
“Ficam alterados os niveis de vencimento dos cargos efelivos, constantes no anexo ll da Lei 
Complementar 63 de 05 de setembro de 2005." ^

Para os cargos de assistente social, enfermeiro, farmaceutico, fonoaudiologo, 
nutricionista e psicologo ocorreu a regularizagao, ocorreu com a Lei CompleinentarJ47 
de 147 de 16 de dezembro de 2013, no art. 1, e?e,S Jk ft, r:.jJ

"Ficam alterados os niveis de vencimento dos cargos efetivos, constantes no anexo II da Lei >
l ■ •
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Complementar 63 de 06 da setembro de 2005."

O cargo de fisioterapeuta precisa ter seu 
seguindo os demais cargos que exigem as qualificapoes equivalente.s em 
tendo somente a mudanpa o nome do conselho regulador.
Profissional esse que a popuiagao tanto necessita.
Desta forma evidencia-se a importancia do Requerimento / /
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Secretana Municipal de Gestao de Pessoas 

Departamento de Gestao de Pessoas

Oficio N°: 0.880/2021
Cajamar, 13 de abril de 2021.

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

Referente: Memorando n° 677/21 - DTL/SMG
Requerimento n° 098/2021 - 4° sessao - Vereadora Izelda Gonsalves Carnauba 
Cintra

Prezada Sen bora,

Em resposta ao Memorando n° 677/21 - DTL/SMG, que versa 
sobre o Requerimento n° 098/2021, encaminhado por esse Departamento, 
primeiramente, antes de adentrar especificamente no objeto da presente 
propositura, necessario ressaltar que os servidores publicos da Administragao direta 
e indireta de Cajamar, nos termos do disposto no art. 138 da Lei Organica Municipal, 
estao sujeitos ao regime estatutario, qual seja, o Estatuto dos Servidores Publicos de 
Cajamar - Lei Complementar n° 64/05 e suas alteragoes.

Pois bem

Quanto a equiparagao, diz o art. 37, XIII da Constituigao
Federal que:

“Art. 37. A administragao publica direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
obedecera aos principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiencia e, tambem, ao seguinte:

XIII - e vedada a vinculagao ou equiparagao de quaisquer 
especies remuneratorias para o efeito de remuneragao de 
pessoal do servigo publico;”
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No mesmo sentido a Lei Organica Municipal, no §2° do art. 145
e que:
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“Art. 145.....
§ 2°. E vedada a vincuiagao ou equiparagao de vencimentos, para 

efeito de remuneragao de pessoal do servigo publico.”

Segundo Jose Afonso da Silva1 “Equiparagao e a comparagao de 
cargos de denominagoes e atribuigoes diversas, considerando-os iguais para 
fins de se Ihes conferirem os mesmos vencimentos.”

Segundo a doutrina e jurisprudencia dominante acerca do assunto, e 
alicergados pela disposigao contida no §1° do art. 39 da CF, na fixagao dos 
vencimentos dos servidores publicos deve-se levar em consideragao a 
natureza, grau de responsabilidade, complexidade, peculiaridade dos cargos 
de cada carreira, alem dos requisitos para a investidura.

Portanto, muito alem do requisite de escolaridade exigido para 
provimento do cargo publico, outras questoes, conforme acima mencionado, sao 
consideradas para fixagao do quantum remuneratorio, observando-se, ainda, os 
limites e controls de despesa com pessoal.

Segundo Hely Lopes Meirelles2 “O que a Constituigao assegura e a 
igualdade juridica, ou seja, tratamento igual, aos especificamente iguais perante a 
lei. A igualdade generica dos servidores publicos nao os equioara em direitos e
deveres e. oor isso mesmo, nao os iauala em vencimentos e vantagens.
Genericamente, todos os servidores sao iguais, mas node haver diferengas
especificas de funcao. de tempo de servico. de condicoes de trabalho, de habilitacao
profissional e outras mais, que desigualem os genericamente iguais. Se assim nao 
fosse, ficaria a Administragao obrigada a dar os mesmos vencimentos e vantagens 
aos portadores de iguais titulos de habilitagao, aos que desempenham o mesmo 
oficio, aos que realizam o mesmo servigo embora em cargos diferentes ou em 
circunstancias diversas. Todavia, nao e assim, porque cada servidor ou classe de 
servidor pode exercer as mesmas fungdes (v.g. de medico, engenheiro, escriturario, 
porteiro etc) em condigdes funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a 
retribuigdes diferentes, sem ofensa ao principle isondmico." Grifamos

Desta forma, resta claro que a autonomia para fixar o vencimento dos 
servidores municipais e de cada Municipio, de acordo com as peculiaridades 
locais e considerando a natureza, grau de responsabilidade, complexidade, 
peculiaridade dos cargos de cada carreira e nivei de escolaridade.

1 Silva, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 9§ ed. Malheiros Editores, pag. 584.

2 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrative Brasileiro. 18^ ed. Malheiros Editores, pag. 399.
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Saliente-se, ainda, que na definigao dos valores dos padroes de 
vencimento e carga horaria, sao precedidos de analise junto as normativas de cada 
categoria, os salaries praticados pelos Poderes Publicos da regiao e, especialmente,
a viabilidade e possibilidade orgamentaria financeira do Poder Publico 
Municipal, em estrita observancia a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na oportunidade observamos que, os entes da Federagao, em virtude 
do enfrentamento a pandemia do novo Coronavirus, estao sob a vedagao contida 
na Lei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020 (especificamente nos 
incisos I e III de seu artigo 8°), uma vez que, no caso em tela, a alteragao 
pretendida, implicaria no aumento de despesas, o que esta proibido ate 31 de 
dezembro de 2.021.

Sendo o que tinhamos a informar subscrevemo-nos.

Atonemciosamente,

I A y

AFONSO BARBOSA DA SILVA 
Secretario Municipal de Gestao de Pessoas
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