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PROJETO DK LFJ COMPLEMENTAR N' 28/22

DATA: 10/05/22

SIJMU LA: Dá nova redação ao inciso / do arí. IH3. da
Lei Municipal 216/94, e dá oinras
providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornélio Procópio. Estado do Paraná, usando das atribuições que ihe são conferidas por lei.

EAZ SABER

a iodos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona c promulga a segiiinie

LEI COMPLEMENTAR:

Art. r- O inciso I do ari. 183, da Lei Municipal n" 216/94 passa a vigorar

com a seguiiue redação, acrescido de alinea nos seguintes termos:

"I- Por 01 (um) dia, para doação de sangue e na data do aniversário
naialicio.

a) Os professores regentes de classe, no dia, deverão ser obrigatoriamente
subsliluidos. prescrvando-se o direito dos alunos às aulas.

Art. 2". It^a lei çonij^mentar entrará em vigor na data de sua publicação,
re\ ogando-se as disposições em (^)[|lrári(

Ga\)iW^ do Prefeito, 10 de maio de 2022.

Preldl

che

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município
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PRO.I1-TC) DE LEI COMPLEMENTAR N" 28/22

Kxposiçãü de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vcrendores,

'lemos a honra de encaminhar para apreciação dos nobres vereadores, o

presente projeto de lei que dá nova redação ao inciso 1 do art. 183, da Lei Municipal 216/94

(Lslaiulü dos Servidores Públicos Municipais), noiadamente para inserir em seu texto a dispensa do

expediente no dia do aniversário natalício do servidor.

Como se sabe é na dala-base da categoria que se inicia as negociações

para a aquisição dos direitos trabalhistas a serem inseridos no acordo ou convenção coletiva. Pois

bem. decorrente di.sso tbi encaminhado a esse Legislativo o ih'ojeto de Lei 170/22 a Hm de se obter

a aprovação do legislativo do Acordo Coletivo de Trabalho ílrmado entre o Município de Cornélio

Procópio e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cornélio Procópio- SISPUMC, de

modo a amparar o Executivo na realização das despesas decorrentes.

Contudo, diversos questionamentos surgiram na Câmara Municipal a

respeito dti cláusula que institui aos servidores sindicalizados a dispensa do expediente no dia do
aniversário natalício. sem prejuízo de qualquer espécie de desconto em sua remuneração, íérias ou
gralificação natalina.

Porém, a Constituição Federal (CF) atribui somente aos Sindicatos "a

dos direUos e inicresses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em cfuestões

judiciais ou administrativas" (Art. 8^. Inciso III). portanto, o dito projeto de lei não admite
emendas legislativas, eis que tal Acordo também fora aprovado em assembléias gerais.

Ressalte-se que, diferentemente da inciativa privada, na Administração
Pública, conforme lições de Hely Lopes Meirelles, " <i leualidade. como principio de
administração, significa que o administrador público está. em toda a sua atividade funcional,
sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles nào pode afastar ou
desviar, .sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e
criminal, conforme o caso. A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao
atendimento da lei Na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal.
Enquanto na administração particular è licito fazer tudo que a lei nào proíbe, na Administração
Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular^ignifica "pode fazer
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í/.v.s//// . jKini o iuhninisirudor público si^nijicd "lieve fazer assim". /Iv (eis aciminisíra/ivas sà(j.
norntalmeiue. íie ordem pública e seus preceitos não podem ser descumpridos. nem mesmo /xjr
acordo ou voiiiade conjunia de seus apUcadores e deslinaíários, uma vez que contêm verdadeiros
poderes-deveres, irrele^úveis pelos agentes públicos. Por outras palavras, a natureza da função
pública e a finalidade do Estado impedem cpte seus agentes deixem de exercitar os poderes e de
cumprir os deveres cpie a lei lhes impõe. Tais poderes, conferidos à Administração Pública para
serem utilizados em beneficio da coletividade, não podem ser renunciados ou descumpridos pelo
administrador sem ofen.sa ao bem comum, cpie é o supremo e único objetivo de toda a ação
administrativa....(Direito Administrativo Brasileiro. 29" Edição, pâg. poi" esla razilo lal
projclo lora submetido ao crivo do Poder Legisativo juslamenle para amparar legalmente as
despesas ijue seriam suportadas pelo Poder Público Municipal, resultantes do Acordo Coletivo, de
modo a atender o princípio da legalidade.

Assim sendo, como a CF determina que somente o Sindicato represente
os trabalhadores perante o empregador, emergiram-se dúvidas a respeito da aprovaçao legisaiiva ou
luu) desse acordo, gerando grande impasse, sabendo-se que se reprovado o dito projeto muitos

outros direitos dos servidores ali inserios Hcariam sem o devido amparo legal.

Diante desse impasse, em atitude sábia o Sindicato dos Servidores

Públicos Municipais, através de seus representantes constituídos, resolveu estabelecer diálogo com

membros do Poder Legislativo para discutirem a questão e dellnirem por uma melhor solução,

chegando-se ao consenso que a dita cláusula seria retirada do Acordo Coletivo e que o L.xeculivo

apresentaria um Projeto de Lei alterando o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais

contemplando esse direito do servidor, ou seja. da dispensa do expediente no dia do seu

aniversário. Já conquistado desde 2ÜI7 e ora previsto no atual Acordo Coletivo, devidamente

aprovado em Assembléias. E assim se Tez.

Assim, como trata-se de projeto de lei benéUco aos servidores públicos

municipais, contamos com sua aprovação unànimiír^

ime
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