
EMENDA No cd /94 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94
TA, kr~

BANCADA DVWC do B
PARTIDO COMUNÁSTA DO BRASIL

SUPRIME O PARáGRAFO lo DO ARTIGO 12o DA
MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94,
DO EXECUTIVO, QUE DISE :ME SOBRE A ORGANIZAÇA0
DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SRO PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

•
A CAMARA MUNICIPAL DE SA0 PAULO DECRETA:

Artigo lo - Fica suprimido o paránrafo 10 do artigo 12o da

Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que

dispbe sobre a organização dos Quadros dos Profissionais da

Administração da Prefeitura do Município de Wo Paulo.

;—
CO '!1 A

Antigq2_ - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçgo,

rEQgadas as disposiOes em contrário.

CD
Sala das Sess&es,	 de abril de 1994.

f

Cod. 0522
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CAt4ARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DECRE'TA :

Sala das Sessões.,	 de abril de 1994.

BANCADA DO PC do B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Côo. 0561 ,NWOJNO.W.WW0gMICOCUCIM51-

EMENDA Na 02'194 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI Na 111/94

W,&7-1(Ma

c.

JCITADO
BR 1994 • •

ACRESCENTAM NOVOS PARAGRAFOS AO ARTIGO 65a
DA MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI Na
111/94, DO EXECUTIVO, QUE DISPOR SOBRE A
ORGANIZAÇA0 DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇA0 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SA0 PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

àidenta • -
-

• -t

e 92 ao artigo 65Q
do Executivo, que
Profissionais da
São Paulo, com a

Artigo 1Q - Ficam acrescidos os parágrafos 8.

da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei 111/94,
dispõe Sobre a organização I dos Quadros dos
Administração da Prefeitura- do Município de
seguinte reda0o:

"Art. 65o - 	

"Parágrafo Bo - A medida que ocorrerem vacância, os cargos
restantes de Atendente de Enfermagem serão transformados em
Auxiliar de Enfermagem.
Parágrafo 90 - Aos Atendentes de Enfermagem matriculados e
cursando o larga Escala ou Curso Regular de Auxiliar de
Enfermagem, na data de publicação desta lei, fica garantida a
transfo.rhiação do cargo de Atendente em Auxiliar de Enfermagem,
diante dal apresentação de certificado de conclusão do curso."

e	 I

Artigd ,3O - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaOro,
revogÁqas as disposiOes em contrário.
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EMENDA No	 /94

EJFITADO

A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94

ALTERA O ARTIGO 136o DA MENSAGEM ADITIVA AO
PROJETO DE LEI No 111/94, DO EXECUTIVO, QUE
DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇA0 DOS QUADROS DOS
PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇA0 DA PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SAO PAULO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE SA0 PAULO DECRETA:

Artigo 1q, - O artigo 136o da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
111/94, do Executivo, que dispbe sobre a organização dos Quadros
dos, Profissionais da Administra0o da Prefeitura do Município de
São Paulo, passa a ter a seguinte reda(:ãbg

-t1 6o - A Comissão Intersecretarial Especial, instituída
peioartIigo 60 da Lei no 11.410, de 13 de setembro de 1993, fica
atribuída competência para analisar e promover os atos
netessáeios à implementação das opOes dos Profissionais da
Sãüde; .) Orevistas nesta lei, com a participação das entidades
representativas."

o)
Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaOro,
revogadás as disposiOes em contrário.

_

Sala das Sesseres,	 de abril de 1994.

BANCADA DO PC do 13
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

•

j-fr
Cód. 0522
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Art. 20: - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaOro,
revogadas as disposiOes em contrário. •

Sala das Sessefes.. A de abril dei, 1994.

BANCADA DerPC do B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cód. 0522

õl1/EMENDA No	 /94 A MENSAGEM ADITIVA AO O PROJETO DE LEI Na
111/94, DO EXECUTIVO

1
 -iii7E-raTÃTS-6
4::)‘ko______1 	 R 1994	 ..

___ _. ................
Pres:Gente---__

ACRESCENTA NOVO ARTIGO A MENSAGEM
ADITIVA AO PROJETO DE LEI Na 111/94, DO
EXECUTIVO, QUE DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇA0
DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇA0 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE SA0 PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE SIM PAULO DECRETA:

•
Artigo lo - Fica acrescido novo artigo à Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que dispbe sobre a
organização dos Quadros dos Profissionais do Desenvolvimento
Urbano da Prefeitura do Município de São Paulo, com a seguinte
redação:

"Art. - Será assegurado o afastamento dos servidores,
com -todos os direitos e vantagens, quando investidos em;

or) Man ato sindical, até os seguintes limites:
1--entidades cujo número de filiados seja_de_500 a 3.000
servidores que atuam na área daAdmintraÇ&oMUflIIp

' rá facultado o afastamento de 3 (três) diretores;
entidades cujo número de filiados seja superior a

oo servidores que atuam na área db- Administraçao-Muni
, 645A1- . - será facultado, além do afastamento de 3 (três)

diretores previsto no item 1, afastamento de mais 1 (um)
para cada grupo de 1.000 (um mil) associados."



EMENDA No 05 /94 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94

Sala das SesseYes, de abril de 1994.

‘410' PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
BANCADA O'PC do B

ACRESCENTA NOVO PARáGRAFO AO ARTIGO 14o DA
MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94,
DO EXECUTIVO, QUE DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇA0
DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SRO PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

•
A CAMARA MUNICIPAL DE SRO PAULO DECRETA:

Artigo lo - Fica, acrescido o parágrafo 2o ao artigo 14o da
Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que
dispbe sobre a organização dos Quadros dos Profissionais da
Administração da Prefeitura do Município de São Paulo, com a
seguinte redaçãon

"Art. 14o

"Parágrafo 2o - Os Profissionais do Quadro da Administração,
titulares de cargo efetivo, terão direito, no seu primeiro
enquadramento, após integração na carreira, a computar o tempo
IE exer'ficio no Serviço Público Municipal e tempo de profissão."-3
'A?tigo 2o, - O parágrafo 2o do artigo 14o da Mensagem Aditivo ao
p)ojé-to de Lei 111/94 passa a ser parágrafo 3o e assim
sucessivamente até o último parágrafo deste artigo.

Artigo;3o - Esta lei entrará em vigor ha data de sua publicaOro,
revotjad'as as disposiçaes em contrário.

•	 •.•

.mplembono.~9~000.1WASF

CÓD. 0561
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Sala das Sesseres, 	 de abril de 1994.

BANCADA DO PC do B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

EMENDA No t /94 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94

r:JEITADO ALTERA O PARAGRAFO lo DO ARTIGO 18o DA
MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94,
DO EXECUTIVO, QUE DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇA0
DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇRO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SA0 PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

Ir A CAMARA MUNICIPAL DE SRO PAULO DECRETA:

Artigo 10 - O Parágrafo lo do artigo 18o da Mensagem Aditiva ao
Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que dispeie sobre a
organização dos Quadros dos Profissionais da Administração da
Prefeitura do Município de São Paulo, passam a ter a seguinte
redação:

-

"Art. 18o - 	---i-

Parágráf6 1 .  A composição, bem como a forma de funcionamento
da") Comissão, instituida por lei, serão disciplinadas por
decreto, garantindo-se a representação dos servidores."

'•

Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçXo,
revogadas as disposiOes em contrário.

Cód. 0522



EMENDA No 0.-( /94 A MENSAGEM ADITI

714W -ae
A AO PROJETO DE LEI No 111/94

4.‘

Parágrafo 10 - Será indeferido, liminarmente, o pedido de
enquadramento, permanecendo por mais 1 (um) ano na categoria, do
Profissional da Saúde que, embora implementados os prazos e
condiOes para novo enquadramento, durante o periodo de
permanência na categoria, tenha sofrido penalidade de suspensão,
apliCàodas em decorrência de procedimento disciplinar, processado
n&rforma! da legislação vigente.

	

--	 I

	

_	 =

PaOgrafo 2o - A apuração do tempo para a evolução funcional
será feita segundo as normas estatutárias vigentes e, para esse
efeito,,não serão computados os períodos em que o profissional
da Saúde tiver sido afastado com ou sem prejuízo de vencimentos:

Parà outros órgãos da Administração Pública, direta ou
indireta, Legislativo e Tribunais, estaduais e federais, exceto
no , , caso de afastamento junto às Autarquias Municipais,
AdMinistração direta ou indireta do Município de São Paulo e
Tribunal l de Contas do Município e Câmara Municipal de São Paulo;
b). Para freqdentar cursos de educação continuada, graduação,
pós-g -radúação, especialização e extensão universitária, que
excedam 30 (trinta) dias ininterruptos.
c) Em razão de licença ou afastamento sem vencimentos. 	 L1

oArtigo 20 - Esta lei entrará em vigor na data de sua public
revogadas as disposiOes em contrário.

Sala das SesstYçs,	 de abril de 1994.

BANCADA DO PC do
ARTIDO CDMUNISTAÂO BRASIL

alt.•

C60. 0551 ~~.~01~~0."51.

•

r.; ''.1 1"ADOÈ,.. ALTERA OS PARAGRAFOS 10 E 2o DO ARTIGO 74o
DA MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No
111/94, DO EXECUTIVO, QUE DISPOE SOBRE A
ORGANIZAÇA0 DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAWAO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SA0 PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

•
A CAMARA MUNICIPAL DE SA0 PAULO DECRETA:

Artigo 10 - Os Parágrafos lo e 2o do artigo 74o da Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que dispõe sobre
a organizaçâo dos Quadros dos Profissionais da Administração da
Prefeitura do Municipio de São Paulo, passam a ter a seguinte
reda0ou

"Art..74o - 	



BANCADA DO PC do B
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Cód. 0522

EMENDA No 05 /94 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94

;	 D O ALTERA O ARTIGO 137o DA MENSAGEM ADITIVA AO
PROJETO DE LEI No 111/94, DO EXECUTIVO, QUE
DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇA0 DOS QUADROS DOS
PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAWAO DA PREFEITURA
DO MUNICIPIO DE SA0 PAULO, E DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE SA0 PAULO DECRETA:

Artigo lo O artigo 137o da Mensagem Aditiva ao Projeto de Lei
111/94, do Executivo, que dispõe sobre a organização dos Quadros
dos Profissionais da AdministraOto da Prefeitura do Município de
São Paulo, passa a ter a seguinte reda0Vo:

"Art:'-137o - A Comissão Intersecretarial Especial, instituída
peao'arzigo 60 da Lei no 11.410, de 13 de setembro de 1993, fica
atribUicia competência para analisar e promover os atos
necessários à implementação das opçbes dos Profissionais da
Educação, previstas nesta lei, com a participação das entidades-
representativas."

-

.
Ar,tigo. o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaçXo,
revogadas as disposiOes em contrário.

Sala das Sess&es,	 de abril de 1994.

•



EMENDA No 0 47 /94 A MENSAGEM ADITIVA AO PROJETO DE LEI No 111/94

A_ ,- f". 1 TADO

••

ALTERA OS PARAGRAFOS 10 E 2o DO ARTIGO 16o
DA MENSAGEM ADITIVA A0- PROJETO DE LEI No
111/94, DO EXECUTIVO, QUE DISP0E SOBRE A
ORGANIZAÇA0 DOS QUADROS DOS PROFISSIONAIS DA
ADMINISTRAÇA0 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE
SA0 PAULO, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

A CAMARA MUNICIPAL DE SA0 PAULO DECRETA:

Artigo lo - Os Parágrafos lo e 2o do artigo 16o da Mensagem
Aditiva ao Projeto de Lei 111/94, do Executivo, que dispõe sobre
a organização dos Quadros dos Profissionais da Administração da
Prefeitura do Município de São Paulo, passam a ter a seguinte
redaçãou

"Art. 16o - 	

Parágrafo 10 - Será indeferido, liminarmente, o pedido de
-enquadramento, permanecendo por mais 1 (um) ano na categoria, do
Prof„isisional da Administração que, embora implementados os
prazose condiçeles para novo enquadramento, durante o período de
permanência na categoria, tenha sofrido penalidade de suspensão,

- 41iCadas em decorrência de procedimento disciplinar, Processado
na forma da legislação vigente.

Parágrlafo 2o - A apuração do tempo para a evolução funcional
serãifeita segundo as normas estatutárias vigentes e, para esse
efeito; não serão computados os períodos em que o profissional
da AdMinistração tiver sido afastado com ou sem prejuízo de
vencimentos:
a) Pará outros órgãos da Administração Pública, direta ou
indireta, Legislativo e Tribunais, estaduais e federais, exceto

-ho caso de afastamento junto às Autarquias Municipais,
'Administração direta ou indireta do Município de São Paulo e
Tribunal de Contas do Município e Câmara Municipal de São P.ulo;
b) Para freqdentar cursos de educação continuada, grad ação
pós-graduação, especialização e extensão universitária, -
excedam 60 (sessenta) dids ininterruptos.

/c) Em razão de licença ou afastamento sem vencimentos. 	 N/
- 

Artigo 2o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publi çXo,
revogada/as disposiOes em contrário.

Sala das Sessffes,	 de abril de 1994.

BANCADA DO PC do B
PARTIDO C MUNISTA 2e B-A-IL

141
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EMENDA N2 /94 AO PROJETO DE LEI N 2 111/94

EJEI TA D O
• •
•

(-

Acrescenta o parágrafo 6 2 , no artigo

14 do Projeto de Lei n 2 111/94, a

fim de assegurar o enquadramento em

nível superior dos funcionarios admi

tidos e efetivados por concurso ptl-

blico.

cdo. oset

Acrescente-se ao artigo 14 do Projeto de Lei n 2 111/
.-)	 -
•94 (mensagem aditiva) o seguinte paragrafo:

6 2 - Os funcionários admitidos que, por concurso

público, foram efetivados na carreira corres-

pondente a função que ocupavam anteriormente,

terão seu tempo computado, para efeito de en-

rv-
quadramento em categoria de nível s erior, a

)- -)	 partir da data de Admissão.

IB

PGG/db . sorvIço afl. . rA,SP.
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda tem por finalidade corrigir

o disposto no art. 14 do Projeto de Lei n 2 111/94 (mensagem adi

tiva), posto que, se aprovado tal como está, muitos funcioná -

rios serão prejudicados no enquadramento das categorias, 	 por

excluir o tempo de serviço na mesma carreira em período anteri-
,	 .

or ao concurso público que os efetivaram.

Tais funcionários ocupavam anteriormente a

mesma função, diferenciando apenas a situação funcional, ou se-

ja, anteriormente eram Admitidos pela Lei 9.160 e apOs concurso

foram efetivados na carreira correspondente.

PGG/db
1,11,716.0.~1109W ICO .;"P.

CÓD. 0561
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••
Suprima-se o Item II do art. 48 do Projeto	 de

Lei n 2 111/94 (mensagem aditiva).

PGG/db

CÓD. 0561
Imprew. .~~. 04,Z.A SP.

1.1. .1(f1----""

_.21

:-)

:i

— r
.	 •

/

EMENDA AO PROJETO DE LEI N 2 111/94

Suprime o Item II do art. 48 do

Projeto de Lei n 2 111/94 (mensa

gem aditiva), a fim de assegu -

rar a manutenção da vantagem de

1/3 aos servidores aposentados.



Wefrizad,a PMelgÁ
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JUSTIFICATIVA

••

,

•

CÓD. 0561 Imp.m.moryNográllcot.:›ASP,

O adicional de 1/3 sobre os vencimentos dos

servidores aposentados á uma conquista antiga que visava

corrigir desigualdades salariais. Incorporou-se aos proven

tos da aposentadoria, beneficiando apenas cerca de 20 ina-

tivos,todos de idade já avançada. A supressão ora proposta

acarretará para a Prefeitura despesas de valor insignifi -

cante.

•

PGG/db
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Emenda ao Projeto de Lei n9/11/94

"Dispae sobre sobre a organização do Quadros dos Profis

Sala das Sess6es,

VEREADOR MA

~~.~~~~“ Chni.
CÓD. 0561

-- ---

JEIR

1	

. .._

E	 "C.;.,„¡ÃnQiói fa...	 ___ au-o,

	

1 3 A-I 1994	 • •• i
AI	 v 	 I

Art. 65 	

• a) 	

•
b) 	

-	c)

d) Aos aposentados que tâm incorporados aos seus vencimentos, gratifi

cação correspondente à jornada de 40'horas semanais (H-40) ou aos

Regimes de Dedicação Exclusiva (RDE) ou Integral (RDI), terão seus

proventos fixados nos PadrSes de Vencimentos da Jornada de 40 ho-

ras semanais (J-40), integralmente.

-ff- - -.. AZ__IP-  t r a "d" a
P - idepteyesideme
az_lptra "d"lao Art. 65 do Projeto:-

•
•

Administração da Prefeitura doSuniclpio de

e dá outras providências".
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c6o. 0561 ~~~~gMuo llaCIUSF.

JUS TI CA T IVA

Tem a finalidade da presente propositura de RETIFICAR

uma omissão do presente Projeto de Lei da isonomia dos proventos

aos profissionais aposentados.

Por uma questão de justiça social, aos profissionais

que se dedicaram integralmente ao serviço público municipal, soli-

citamos aos Nobres Vereadores apoio a esta presente emenda.

••
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I 31
EMENDA AO PROJETO DE LEI N2/11/94

n r.If-
t "Dispoe sobre a organizaçao de Quadros dos Profissio

••	 A: nais da Administração da Prefeitura do Município de
• •

Pres ente

94
SãuiPaulo, e dá outras providencias".

Acl•-e-We-E= ao d-rt./. 54 do Projeto:-

§ 12

§ 22

§ 32

• §42

•
§52

§ 62

§ 72

§. 82

92

§ 102

§ 11 2 	 Fica revigorado o art. 32 da Lei n 2 10.430 de 29	 de
fevereiro de 1988, em todo o seu conteúdo, por novo
período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da vi
gencia da presente.

§ 12 2 	 '	 1 Aos servidores inativos e aos beneficiarios pensionis_
r1 '' 	 tas, optantes ao não, fica assegurado o direito de iso

1	 - „ nomia salarial previsto na Constituição Brasileira.
..	 _•

10 NODA

Ompromono mer~0~~cod. 056.1
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•
•

•

JUSTIFICATIVA

§ 11 2 - O revigoramente do art. 32 da Lei n 2 10.430 de 29 de feve

reiro de 1988, sabiamente concedeu prazo razoável 	 para

aqueles funcionários que estavam prestes a completar 	 o

tempo de serviço para sua aposentadoria.

Não e justo que no atual projeto de lei que ora tramita

nos anais da Egregia Câmara Municipal, por um pequeno es

paço de tempo o servidor deixe de levar para a sua almeja

da aposentadoria todas as vantagens que este projeto de

lei lhe concederia, se tivesse vigencia por mais alguns

meses.

Justifica-se plenamente, o alto espírito de justiça que

este parágrafo beneficiará aqueles que dedicarem o melho

res anos de sua vida a serviço da Municipalidade.

§12 2 - Justifica-se a inclusão da emenda ao parágrafo para que

não seja de interpretação dúbia, o contexto que deu for

ma o atual projeto de lei.

X.X.X.X.X.X.X.X.X.

cod. 0561 /aprumo mo .rviço préfloo do CIASP,
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EMENDA AO PROJETO DE LEI N2)11/94 

"DispOe sobre a organização de Quadros do Profissio

nais da Administração da Prefeitura do Município de

São Paulo, e dá outras providencias".

ao art. 14 do projeto:-

	

art.	 14 	

	

12 	

	

§, 22 	

	

32 	

•
§42 	

	

5 2 	 .Aos,profissionais do QPA, titulares de cargo efetivo,
tera direito no seu primeiro enquadramento, apos inte-
gração na carreira, a computar o tempo de exercício no
serviço público municipal.

Alterar e Revogar no art. 16.

§, 1 2 - Alterar para: Será indeferido, liminarmente, o pedido de
enquadramento permanecendo por mais 02(dois) anos na catego-
ria, do Profissional de Administração e 01(hum) ano para os
Profissionais da Educação que, embora implementados os 	 pra
zos e condiçOes,para novo enquadramento, durante o 	 período
de permanencia na categoria, estiver em uma das 	 seguintes
sityaçoes:

t,")
Letras (h e c) do	 1 2 ficam revogados.

2 2- = alerar para ....

para outros orgãos da Administração Pública, direta
ou indireta, Legislativo e Tribunais, municipais, es-
taduais ou federais, inclusive no caso de afastamento
junto as Autarquias Municipais;

Altera Tabela do Anexo III a que se referem os arts. 22 e 23 para:

(continua)

•
I

cod. 0561 01~~~~9~011.WASP.
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•
•

VERnDOR MÁRO NODA
2 2 Vice-Pre iderAe

•
JUSTIFICATIVA

d \ \Tem a finalidade desta propositura, corrigir as • Yo	 es
apresentadas no atual projeto de lei.

Olgoramo no wviçogMleocleCIASP.

DAI-01 DE 25% para 40%

DAI-02 DE 35% para 50%

DAI-03
DAI-04 DE 45% para	 65%

DAI-05
DAI-06 DE 65% para 100%

DAI-07
DAI-08 DE 85% para 150%

DAS-09 DE 180% para 200%

DAS-10 DE 210% para 230%

DAS-11 DE 220% para 250%

DAS-12
EM DIANTE

DE 230% para 260%

Sala das SessOes,



Emenda Supressiva.

•

•

Câmara Municipal de São Paulo

	 	 Emenda n°0ao substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n°111/94.

REJEITADO

Art. 1°. - Fica suprimido o artigo 142 do Projeto de Lei n°. 111/94.



•

Câmara Municipal de São Paulo
Emenda n°14o substitutivo n°1 ao Projeto de Lei n°111194.

Altera o parágrafo 1° , o parágrafo 2° e
acrescenta o parágrafo 4° ao artigo 16 do projeto
de lei n° 111/94.

° -	 afo 1° do artigo 16 do projeto de lei n° 111/94, passa a ter a seguinte redação:
"§ 1°M - Permaneceráerá por mais 1 (um) ano na categoria, o Profissional da Administração que, embora
implementados todos os prazos e condições para novo enquadramento, durante o período de permanência na
categoria tiver sofrido penalidades de repreensão ou de suspensão, aplicadas em decorrência de procedimento
disciplinar processado na forma da legislação vigente."

Artigo 2° - 0 parágrafo 2° do artigo 16 do projeto de lei n° 111/94, passa a ter a seguinte redação:
"§ 2° - A apuração do tempo para a evolução funcional , será feita segundo o disposto no artigo 64 da Lei
8989, de 29 de outubro de 1979."

Artigo 3° - Fica acrescido o seguinte parágrafo ao artigo 16 do projeto de lei 111/94:
"§ 4° - O disposto neste artigo estende-se aos profissionais do Quadro da Saúde.

Sala das Sessões,

•
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Airt 1°. - Fiba suprimido o artigo 126 do Projeto de Lei n°. 111/94.
,r)
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Sala das ' Sessões,
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Emenda Supressiva.

Câmara Municipal de São Paulo

Emenda n°gao substitutivo n°1 ao Projeto de Lei n°111/94.
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Vereador / Líder do PL

INaugo
, v,u-suAt tbd Ra do f'PR.

•
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' o Proje o de Lei No 111 de 1994, que dispõe sobre a organização do Quadro dos,	 ____ 
Profissionais da Ad n nistração da Prefeitura do Município de São Paulo, e dá outras
providências.

Acrescente-se, onde convier:

Artigo	 Fica instituída a coluna "Situação Nova"do Anexo I a que se referem os
artigos 2o. e 4o. desta Lei, tabela B - Enquadramentos dos Cargos do Grupo 1, no que se
refere aos Cargos de "AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR".
Parágrafo Único - O tempo de permanência na função será considerado como de
exercício no cargo, para todos os efeitos legais.

Justificação

Desde que alterado o item II do art. 37 do citado Projeto de Lei 111/94, com a inclusão da
alínea que contempla a função de Auxiliar de Administração Hospital, é mister que se
proceda também à alteração ora proposta.
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Acrescente-se ao inciso II do art.37 a seguinte alínea, onde convier:

Auxiliar de Administração Hospitalar

Justificação

A função de Auxiliar de Administração Hospitalar foi reconhecida através do Decreto No.
13.855/76; legislação complementar enquadrou a função dentro da Secretaria Municipal da
Saúde, sendo que a Lei No. 10.430/88, colocou os Auxiliares de Administração Hospitalar
como destinados à inserção em futura carreira.
Em 05.03.92, foi publicado edital de concurso para provimento do cargo e a homologação
do resultado saiu em 23.06.92. Em 21.01.94, a validade do concurso foi prorrogada por
dois anos, a partir de 22.06.94.
Assim, vejo como plenamente justificada a mlutenção da função de Auxiliar de
Administração Hospitalar para fins de en94dretinto da carreira dentro do Projeto de Lei
No. 111/94. ‘An

17 /0	 Mrstieghini
Vereador / Líder do PTB
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Antptio Paiva M. Filho

Plenário,	 de . ‘, 41. de 1994.
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