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FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL,
ESTADO DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art. 1o O art. 35 da Lei Municipal no 3.800, de 2004, passa a vigorar

acrescido de parágrafo único, com a seguinte redaçáo.

"Parágrafo único. Nos casos em que o servidor possuir 2 (dois)

vÍnculos efetivos no MunlcÍpio de Cascavel, a exceção prevista no inciso lll aplicar-

se-á para ambos os vínculos."

Art. 2o O art. 3B-B da Lei Municipal no 3.800, de 2004, passa a vigorar

acrescido de parágrafo único, com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Para fins de apuraçáo da pontuação acumulada para

promoÇáo vertical, os servidores que possuam dois vínculos efetivos no serviço

público municipal, a exceção prevista no inciso lll será aplicada a ambos os

vinculos."

Art. 30 Esta Lei ent Ção
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DISPOE SOBRE ALTERAÇOES NA LEI
MUNICIPAL NO 3.800, DE 2004, PLANO DE
CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRAS DO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, NO QUE SE
REFERE A EXGEçÃO A VEDAÇÃO PARA A
PROMOÇÃO HORTZON_TAL E PARA OS
FATORES DE REDUÇAO NA PONTUAÇAO
ACUMULADA PARA PROMOÇÃO VERTICAL.
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MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,
Nobres Vereadores(as).

Submeto à elevada apreciação dos Senhores(as) Membros da

Câmara Municipal o anexo Projeto de Lei que trata da alteraçâo dos artigos 35 e

38-B da Lei l\ilunicipal no 3.800, de 31 de março de 2004, Plano de Cargos,

Vencimentos e Carreiras do Servidor Público Municipal, 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 disciplina como regra a impossibilidade do

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

especíÍicos, como os disciplinados através do inciso XVl, do artigo 37, da CF/88. 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. E vedado a acumulaçáo 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 Constituição Federal

Art. 17, § 20 (Ato das Disposiçóes Constitucionais Transitórjas)."

Posto isso, alguns servidores municipais possuem mais de um vínculo

de cargo efetivo e, açÕes ocorridas em um dos vinculos 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 dols vínculos, o que gerava uma informação administrativa errônea, pois

apresêntava duplicidade no número de ocorrência para este tipo de licença.
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Portanto, buscou-se aconselhamento jurÍdico a respeito do tema em questão, e

conforme consta no Protocolo Municipal de no 43.17012014, o entáo Setor Jurídico

do Departamento de Recursos Humanos, encaminhou parecer orientando que os

lançamentos de Acidente de Trabalho deveriam ser registrados somente no vinculo

em que o servidor foi acometido pelo fato gerador do afastamento, sendo que no

outro vínculo se daria apenas o lançamento de licença para tratamento de saúde,

evitando assim a duplicidade do registro de um mesmo acontecimento. Com o

parecer o Departamento acolheu a orientação e passou a realizar os lançamentos.

No entanto, levando-se em consideração que a Lei Municipal no 3.800,

de 2004, estabelece em seu artigo 35 os critêrios para vedação das promoçÕes

horizontais e do Adicional de Desempenho - ADD dentro do período aquisitivo de

cada promoção, entre elas o inciso lll que diz: "Tiver mais de 45 (quarenta e cinco)

dias de licença para tratamento de saúde, consecuÍlyos ou não, salvo por motivo de

acidente de trabalho ou doença ocupacionaf', entende-se que os servidores que

possuam afastamento por decorrência de acidente de trabalho ou doença

ocupacional Íicam excetuados a esta condição de vedação, ainda que o fator

motivador do afastamento tenha ocorrido tão somente em outro vínculo.

Deve ser levado em consideração também, a ressalva prevista no

inciso lll do afiigo 3B-8, da mesma Lei, que estabelece os fatores de redução da

pontuação acumulada para Promoçáo Vertical, onde cita: " lll - Licenças para

tratamento de saúde, sa/vo nos casos de acidente de trabalho ou doença

ocupacionaf', náo reduzindo, portanto, os pontos do servidor reÍerente ao

lançamento de licenças para tratamento de saúde decorrentes de acidente de

trabalho ou doença ocupacional ocorridos em outro vínculo efetivo do mesmo

servidor.

Em decorrência do fato, o presente projeto de lei propoe alterar a Lei

Municipal de Plano de Cargos, Vencimento e Carreira do Servidor Público Municipal

no 3.800, de 2004, de acordo com as consideraçÕes apresentadas e também em

atenção à reivindicação do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de

Ensino de Cascavel - SIPROVEL, proposta por meio do Ofício no 057, de 22 de

novembro de2017, e do Ofício no 015, de 25 de março de 2019, entendendo como

necessária a adequação da legislação supramencionada a fim de evitar prejuízos à
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carreira dos servidores desta municipalidade. Vale ressaltar que o presente

anteprojeto de lei náo acarretará impacto orçamentário ou financeiro ao Município.

Estas são Senhor Presidente, a razáo que justifica elaboração deste

projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Legislativa, renovando a Vossa Excelência, os meus protestos de elevada estima e

distinta consideraçáo.

Gabinete
Cas

Leonal o Raranhos,
Prefe o lrlunicipa l.

Ao Excelentíssimo Vereador
Alécio Natalino Espínola
Presidente da Câmara
Cascavel - Paraná
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