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orspoe soBRE elrenaçoes No PLANo
DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS
Do sERvtDoR púgtrco MUNTcIPAL, LEt
MUNICIPAL N,O 6,445, OE 2014, NO QUE SE
REFERE A ExcEÇÃo À veoaçÃo PARA A
pRolvroÇÃo HoRrzoNTAL.

FAÇo sABER euE A cÂtrlRne rvruNtctpAl DE oASCAVEL,
ESTADO DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1o Acrescenta o Parágrafo único ao artigo 41, da Lei Municipal no

6.445, de 29 de dezembro de 2014, com a seguinle redaçáo:

"Parágrafo único. Nos casos em que o servidor possuir dois vínculos

efetivos no MunicÍpio de Cascavel, a exceção prevista no inciso V será

aplicado para ambos os vínculos.''

Art.20 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposiçÕes em contrário-
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GOVERNO N4UNICIPAL

CASCAVEL
Procurador a Geral do 14unicíPio

MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Vereadores(as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores(as) Membros da

Câmara tt/unicipal o anexo Projeto de Lei que trata da alteraÇão do artigo 41 da Lei

Municipal no 6.445, de 29 de dezembro de 2014, no que diz respeito ao critério de

vedação decorrente de afastamentos por motivo de acidente de trabalho ou doença

ocupacional aos servidores que possuam mais de um vínculo efetivo no serviço

público municipal.

A Constituição Federal discipllna como regra a impossibilidade do

aoúmulo de cargos aos servidores públicos, excetuando apenas para alguns casos

específicos, como os disciplinados através do inciso XVl, do artigo 37, da CF/BB. O

acúmulo de cargos também está previsto no artigo 200, da Lei no 2,215, de 27 de
junho de 1991 - Estatuto Municipal, que diz:

'Art. 200. É vedado a acumulação de cargos e funções públicas, exceto,

quando houver compatibilidade de horários:

| - A de dois cargos de professor;

ll - A de um cargo de professor com outro;

lll - A de dois cargos privativos de médico;

lV - Extensivo aos profissionais de Saúde, conforme a Constituiçáo Federal

Art. 17, § 20 (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)."

Posto isso, alguns servidores municipais possuem mais de um vínculo

de cargo efetivo e, ações ocorridas em um dos vÍnculos consequentemente
impactam no outro. Um exemplo disso, é o lançamento dos atestados médicos, os
quais devem ser lançados nos dois vínculos, pois este impossibilita o servidor de
exercer suas atividades laborativas, haja vista que se trata da mesma pessoa,

Ato contínuo, o Município percebeu que nos casos de servidores com

dois vínculos efetivos e que sofreram acidente de trabalho, o lançamento era feito
em seus dois vínculos, o que gerava uma informação administrativa errônea, pois

apresentava duplicidade no número de ocorrência para este tipo de licença.
Portanto, buscou-se aconselhamento jurídico a respeito do tema em questão, e
conforme consta no Protocolo Municipal de no 43.17012014, o então Setor Jurídico
do Departamento de Recursos Humanos, encaminhou parecer orientando que os
lançamentos de Acidente de Trabalho deveriam ser registrados somente no vínculo
em que o servidor foi acometido pelo fato gerador do afastamento, sendo que no
outro vínculo se daria apenas o lançamento de licença para tratament e saúde
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do [4unicíP o

Legislativa, renovand
distinta consideração

o a Vossa Excelência, rotestos de elevada estima eo

Ga ete do Prefeito Municipa
ascavel, 17 de lulho de 20'1

Leon o Paranhos,
Prefeito úunicipal.

Ao Excelentissimo Vereador
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara
Cascavel - Paraná
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evitando assim a duplicidade do registro de um mesmo acontecimento. Com o
parecer o Departamento acolheu a orientação e passou a realtzar os lançamentos.

No entanto, no que tange as vedaçóes das promoçÕes horizontais e
do Adicional de Desempenho - ADD, dentro do periodo aquisitivo de cada
promoção, o inciso V, do art, 41 , da Lei lt/unicipal no 6.445, de 2014, diz que:

"Tiverem mais de 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde,

exceto doença ocupacional ou acidente de trabalho.", tem-se o entendimento que
os servidores que possuam afastamento por decorrência de acidente de trabalho
ou doença ocupacional ficam excetuados a esta condição de vedação, ainda que o
fator motivador do afastamento tenha ocorrido tão somente em outro vínculo.

Em decorrência do fato apresentado o presente projeto de lei propóe

alterar a Lei Municipal de Plano de Cargos no 6.44512014, de acordo com as

consideraçÕes apresentadas e, também, em atenção às reivindicaçóes do Sindicato
dos Professores da Rede Pública Municipal de Ensino de Cascavel - SIPROVEL,
propostas por meio do Oflcio no 057, de 22 de novembro de 2017 e do Ofício no 015,

de 25 de março de 2019, os quais solicitaram a adequação a legislação
supramencionada a fim de evitar prejuízos à carreira dos servidores desta
municipalidade. Vale ressaltar que, o presente projeto de lei não acarretará impacto
orçamentário ou financeiro ao ÍVIunicípio.

Estas são Senhor Presidente, a razão que justifica elaboração deste
projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara


