
Câmara:$1unicipal
dePorto '
Alegre

PROC. N' 1 573/17
PLCL N' 025/17

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DIREITOS HUMANOS E
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PARECER N' OJ6/i9 CEDECONDH

Altera o inc. XVlll e inclui inc. XIX no
capa/ do art. 76 da Lei Complementar n'
133, de 31 de dezembro de 1985 -- que
estabelece o Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Porto Alegre --, e
alterações posteriores, incluindo no rol de
afastamentos considerados de efetivo
exercício a participação em reunião no
estabelecimento escolar em que estude
dependente e o acompanhamento de
dependente em consulta ou procedimento
médico.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Prometo em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Oliboni.

Conforme entendimento vertido pelo Parecer da Procuradoria desta
casa (fl. 06), há previsão legal para a atuação do legislador no tocante a matéria
objeto da proposta, havendo, contudo, conteúdo de competência privativa do chefe
do Poder Executivo, nos termos do art. 94, inc. Vll, b da Lei Orgânica.

A análise vertida pela Comissão de Constituição e Justiça CCJ --
(fls. 08/09), foi no sentido de inexistência de óbice de natureza jurídica para a
tramitação do Projeto, com o argumento de que o art. 56, Volt da LOMPA institui
competência do Legislativo Municipal para tal ato.

Já a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do MERCOSUL
CEFOR --, inicialmente, rdeitou o Parecer de fls. 1 1/12 de relatoria do ver Mauro

Zacher. O Parecer de fls. 13/14, de relatoria do verador Jogo Carlos Nedel,
manifestou-se pela rejeição do Prometo, discordando do posicionamento da CCJ
acerca da existência de óbices de natureza jurídica, tendo sido aprovado.

Ainda, a Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação,
CUTHAB, fls. 16/18, exarou seu Parecer, para aprovação, sob o argumento de não
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violação da competência do Executivo, bem como não haver a criação de direito de
afastamento do servidor, meramente a inclusão de novas situações.

Por ülm, nas fls. 20/21 , a Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude -- CECE emitiu parecer, de relatoria do vereador Cassiá Carpas, pela
aprovação do referido Projeto.

E o relatório

Em análise ao Prometo apresentado pelo nobre vereador, observa-se
que o mesmo pretende admitir duas novas situações no rol de afastamentos
considerados de efetivo exercício do servidor público municipal: a participação em
reunião no estabelecimento escolar em que estude dependente, mediante
comprovação; acompanhamento de dependente em consulta ou procedimento
médico, mediante comprovação.

Não obstante as considerações vertidas pela CCJ, entende este relator
que a matéria é privativa do Chefe do Executivo Municipal, havendo, portanto,
óbice jurídico para a tramitação da matéria.

Isso porque institui duas novas regras de afastamento do servidor,
incidindo diretamente na competência privativa do Prefeito, nos termos do art. 94,
inc. Vll, letra ''b'' da Lel Orgânica.

No que tange ao mérito do Prometo, verifica-se que tal medida iria
sobrecarregar ainda mais os servidores municipais já possuidores de suas funções,
prazos e metas, que teriam que absorver o trabalho que deveria ser feito por seus
colegas, emperrando a máquina pública.

Há que se ter em mente que o rol de afastamentos constantes da Lei
Complementar n' 133/85 já é sobremaneira mais vantajoso ao funcionário público
do que aotrabalhador privado.

Exemplo disto são os dias de afastamento quando de casamento, luto
por morte de parentes, entre outros, bem maiores do que aqueles constantes da
CLT

Ainda, ao modificar o inciso XVlll do art. 76 da referida lei, o projeto
amplia sobremaneira as possibilidades de ausência do servidor de suas funções, ao
estabelecer que a participação poderá ser em qualquer reunião, e não mais de
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desempenho escolar, bem como, e aí reside outro problema, de ''dependente'', e
não mais de filho menor.

Nota-se que o termo ''dependente'' amplia a idade dos filhos até os 2 1
anos, o que aumenta as chances do servidor se ausentar do serviço público a ülm de
participar de reuniões no âmbito escolar.

Por fim, pretende o nobre vereador incluir no rol dos afastamentos o
acompanhamento de dependente em consulta ou procedimento médico, mediante
comprovação.

Novamente, ao utilizar o termo ''dependente'', o vereador proponente
amplia demais as possibilidades de ausência do servidor de forma que o resultado
de tal ato irá gerar um desequilíbrio das forças de trabalho, com eventual
sobrecarga dos demais servidores.

Desta forma, entendendo também que o atual rol de situações que
permitem o afastamento considerado de efetivo exercício do servidor público
municipal encontra-se muito mais vantajoso que aquele disponibilizado ao
trabalhador do setor privado, constante da CLT, verifica-se que não se encontra, no
atual momento político social, a possibilidade de aprovação da referida proposta,
que poderia ser encarada como mais um benefício ao serviço público.

Sendo assim, encaminha-se este parecer para, diante do mérito e da
existência de óbice jurídico, a consequente rejeição do presente Prometo.

Saia de Reuniões, 21 de fevereiro de 20]9
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