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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 Projeto em epígrafe, de autoria
do vereador Aldacir Oliboni.

A Procuradoria desta Casa informa, em seu parecer às fls. 06, que há
previsão legal para atuação do legislador municipal no âmbito da matéria objeto da
proposição. Ressalva, porém, que o conteúdo normativo do prometo de lei, por
regular matéria relativa à regime jurídico de servidores incide em violação ao
disposto no artigo 94, inciso Vll, letra ''b", da Lei Orgânica, que atribui
competência privativa ao Chefe do Poder Executivo promover a iniciativa de
projetos de lei que disponham sobre regime jurídico de servidores.

A Comissão de Constituição e Justiça contraria o parecer da
Procuradoria e alega não existir interferência na competência do Poder Executivo
para justificar sua opinião pela inexistência de óbice de natureza jurídica para
tramitação do Projeto.

Esta CEFOR, em seu parecer, às fls.13 e 14, discorda do
posicionamento da CCJ, por entender que a proposição afeta diretamente a gestão
do Poder Executivo, uma vez que cria novas obrigações de aceitação de
afastamentos.
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A CUTHAB considera o projeto meritório e entende que ele não cria
o direito de o servidor afastar-se do serviço público nas situações propostas, apenas
as inclui no rol de afastamentos computáveis ao tempo de efetívo exercício e, por
isto, manifesta-se pela aprovação do Prometo.

Da mesma forma a CECE, por entender que a proposta é de extrema
importância aos servidores, concluiu pela aprovação do Prometo.

A CEDECONDH se alinha com a Procuradoria da Casa e com esta
CEFOR ao rejeitar o Prometo por entender que a matéria é privativa do Chefe do
Executivo Municipal, havendo, portanto, óbice para sua tramitação. Acrescenta,
ainda, que a utilização do termo "dependente" amplia a idade dos filhos até os 21
anos, aumentando as chances do servidor se ausentar do serviço público.

Já a COSMAM pela relevância do Prometo e por interpretar que a
inclusão das situações propostas, no rol de afastamentos considerados de efetivos
exercício, trará benefícios e ainda preserva a assiduidade e efetividade dos
servidores, opina pela aprovação do Projeto.

E o relatório

Esta Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul já
afirmava em seu parecer que este Prometo cria novas obrigações de aceitação de
afastamentos, e que estas aumentam os indicadores de absenteísmo e oneram.
ainda mais o serviço prestado, além de comprometer sua qualidade.

Considerando que não foram apresentados fatos novos que
modifiquem a compreensão deste Relator, mantemos nosso parecer pela rejeição
do Prometo.

Sala de Reuniões, 04 de abril de 2019

Relator
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Aprovado pela Comissão em Oq.o+.,f9

Vereador Airto

Vereador Felipe Camozzato -- Vice-Presidente
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