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Presidente da Càmara Municipal de Cascavel;

A Càmara Municipal de Cascavel, pot meio de seus repÍesentantes legais, subscritores da

presente proposição legislativa, nos teÍmos que Íegem o aÍts. 157 e 158 do Regimento Interno
desta Casa, hipotecam UOçÃO DE REPUDIO à aprovaçào do Projeto de Lei
ComplementaÍ no 9, de 201,9 - Institui o Programa de Indenização de Licença Especial e dá

outÍâs providências.

Dê-se ciência desta Moção ao Excelentíssimo Senhor Âdemar Traiano, Presidente da

Assembleia Legislativa doParanâ, paÍa que seja dada ciência a todos os Deputados Estaduais.

É a Moção, Sala das Sessões.

Cascavel30 de setembrc de201,9.
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Justificativa:

Â presente moção tem poÍ objetivo hipotecar repúdio à aprovação do Projeto de Lei
Complementat rf 9, de 2079 - Institui o Programa de Indenizaçáo de Licença Especial e dá outtas
providências, em úamitação na Assembleia Legislativa doParanâ.

A Secretária de Estado da Àdministração e da Previdência, protocolou o teferido
anteprojeto de lei em data de 5 de julho de 2079, protocolo n" 15.847.879-6, oficio n" 566/2079,
encaminhando o anteprojeto de lei que, prevê a extinção do direito à licença especial para todas as

categorias do serviço do setor púbüco do Executivo Estadual.
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Nesse prisma, o artigo 2" do antepÍoieto, assegrúâ aos servidores civis que, até a
promulgação da lei oÍa pÍoposta, o direito à licença especial por 3 (tês) meses a cada 5 (cinco) anos
consecutivos de efetivo exercício, ao passo que, aos militares o artigo 3" mantém a ptevisão de que o
direito ao afastamento é de 6 (seis) meses a cada 10 (dez), desde que completados até a promulgaçào da

lei que ora foi pÍoposta e ainda não aptoveitados para qualquer fim.

Impende destacar que, o anteprojeto de lei propõe a licença capacttaçáo. na qual os

servidores esúveis, poderão, r cada quinquênio de efetivo serviço, afastar-se do exercício do cargo
efetivo, pot até três meses, para fins de Iicença Capacitação, por interesse da Âdministração.

Devemos ressaltar, que essa alteruçáo na lei, meÍece um amplo debate a respeito do texto
apresentado, haja vista que haverá um grande prejúzo ao desenvolvimento dos servidores, bem como,
importante frisar que a licença especial é concedida aosf as servidores/as públicos principalmefltepua
que esses/as tenham tempo para estudo, além da gtande maiona, exerceÍ atividade penosa, como nos

casos de Educação, saúde, e seguÍança púbüca. Também diversas categorias têm trabalho insalubre e de

periculosidade. Os/as servidotes/as não possuem FGTS, por exemplo.

Referente atnda a qualidade dos serviços púbücos, a situação de atividades penosas é dâ o
dfueito a ücença, pois com a ausência das licenças tivemos uma ampliação de adoecimento entÍe os

servidores.

Âssim, vale consignat a rcLevància desta moção, com ênfase aos efeitos absolutamente

negativos de uma possível aprovação do anteprojeto de Lei complementaÍ n" 9/2079, que dispõe sobte

a extinção da licença prêmio.

Por fim, diante de todo exposto, manifestamos repúdio a aprovtçào desse Ânteprojeto de

Lei ComplementaÍ n" 9/201.9.
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Âinda, em suâ justificativa alega que, foram tesguardados os períodos aqúsitivos já
consolidados, estabelecendo-se prazo para o gozo das ücenças pendentes e a possibilidade de

pagamento com desconto e/ou parcelado ditetamente na folha de pagamento, bem como que o Estado
doParanâ se enconúa em processo de reforma administrativa que visa a implementação de métodos de

goveÍnançavoltados p^taurnr- gestão tacional e eficiente dos recursos públicos, ajustando as notmas à

realidade administrativâ contempo rànea da administração pública.

É oportuno esclarecer que no refeddo anteprojeto de lei no artigo 1" tevoga as

disposições sobre ücença especial contida no Estatuto dos Servidores, Lei n" 6.774, de 7970, no Código
da Policia Militar, Lei n" 7.943, de 7954, no Estatuto da Poücia Civil, Lei ComplementaÍ flo 74, de 7982
e na Lei Complementar 731, /201,0 que, dispões sobre a reesúutuÍaçáo da carre:ra de Auditor Fiscal.


