
OBSERVAÇÃO:- PROJETO DE LEI  REJEITADO POR UNANIMIDADE DE 
VOTOS NA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2017. 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº002 DE 14 DE AGOSTO DE 2017. 
 

(Dispõe sobre a revogação do artigo 69, parágrafos e incisos da Lei 
Complementar  nº 006, de 17 de dezembro de 2012 e dá outras providências). 

 

 

   Art. 1º - Ficam revogados o artigo 1º, parágrafos 1º, 2º e 3º e 

incisos I e II, da Subseção III, que dispõe sobre gratificação de aniversário dos 

servidores municipais de Dolcinópolis. 

 

   Parágrafo único – A revogação tem como escopo o fato de 

estar sendo questionada a constitucionalidade dos dispositivos mencionados. 

    

   Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

    Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

   Prefeitura Municipal de Dolcinópolis, 14 de agosto de 2017. 

 

 

   AMÉRICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
             Prefeito Municipal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mensagem do Projeto de Lei Complementar nº 002 de 14 de agosto de 2017 

 

 

Senhor Presidente, 
 

    Nobres Vereadores, 
 

    Estamos encaminhando a esta Augusta Casa de Leis, o 

Projeto de Lei Complementar nº002/2017 que dispõe sobre a revogação do artigo 69, 

parágrafos e incisos da Lei Complementar nº 06, de 17 de dezembro de 2012 e dá outras 

providências. 

    O objetivo da presente revogação, se deve ao fato de o 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas ter representado ao Excelentíssimo 

Procurador-Geral de Justiça, a respeito de eventual inconstitucionalidade do artigo 69 da Lei 

Complementar Municipal nº 06, de 17 de dezembro de 2012. 

    De outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme 

documento em anexo, oficiou ao Prefeito Municipal, para manifestar acerca da 

constitucionalidade do dispositivo mencionado, bem como sobre as providências a serem 

adotadas. 

    Nesse prisma, temos conhecimento de que em outras 

prefeituras já foi decretada a inconstitucionalidade de Lei desse naipe, por entender que se 

equivale ao 14º salário. 

    No prazo de 15 (quinze) dias o Município irá prestar 

informações acerca das providências que estão sendo adotadas e, será encaminhado cópia 

desse projeto de lei que estamos submetendo à apreciação de Vossas Excelências. 

    Na certeza de que aludido projeto de lei seja analisado e 

votado favoravelmente, apresento protestos de elevada estima e consideração. 

Atenciosamente, 
 

    AMERICO RIBEIRO DO NASCIMENTO 
      Prefeito Municipal 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

WELLINGTON CARLOS DOS SANTOS’ 



DD. PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE 

DOLCINÓPOLIS – SP. 

 

 

    

    

 


