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Art. 12 - Fica sustado em todos os seus efeitos a
Portaria n2 4, de 15 de Fevereiro de 1995 da Prefeitura Municipal
de São Paulo.

Art. 22 - Este decreto legislativo entra em vigor
. na data	 de sua	 publica0o, revogadas as disposiçcerés em,
contrário.

Sala de SessiSes, 02 de março de 1995
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Cód. 0522



Justificativa
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A portaria n2 04, editada pela Prefeitura, de 15 de
fevereiro, publicada no Diário Oficial do Município no dia 16
último está eivada do vicio da ilegalidade e não pode permanecer
no ordenamento jurídico da Prefeitura.

Conforme se verifica da leitura da referida Portaria o
uso ou o deferimento do abono foram proibidos pelo Sr. Prefeito.

Ora, é ilegal a alteração da Lei 8989/79 por uma
Portaria, ou seja o parágrafo único do artigo 92 dessa lei, assim
estabelece:

" Art. 92 - O funcionário perderá:
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parágrafo único: as faltas ao serviço até o
máximo de 10 por ano, no excedendo a 2 por
m'ès, poder"Ao ser abonadas por moléstia, ou por
outro motivo justificado a critério da
autoridade competente, no primeiro dia em que
o funcionário comparecer ao serviço".

Da forma como está determinado no inciso I da portaria
ilegal toda e qualquer aus'ência deverá ser indeferida,
independendo o motivo, pois o Sr. Prefeito já determinou que
comprometeria a regular continuidade do serviço público.

No seu inciso II, a Portaria vai além vedando também
entradas e saídas antecipadas, respectivamente, nos dias de
realização de Assembléia. Esta disposição é inconstitucional e
viola o estabelecido no artigo 82 da Constitui0o Federal que
assegura a livre associaOço.

Na seu inciso III a Portaria contraria outra vez a
lei, o Estatuto dos Trabalhadores Públicos do Município de São
Paulo, que autoriza a aplicaÇão da pena preventiva de suspensão
somente nos casos de falta grave ou reincidncia, ao contrário do
que está ali estabelecido. Na falta de regulamentação do direito
de greve, incitar ou a elas aderir deixou de ser proibido ao
funcionário público, conforme determinou a Lei 10.806/89. Desta
forma, o Prefeito no pode, ao arrepio da lei, por simples
Portaria elencar essa açâo no rol das faltas graves, sujeitas a
pena de suspensa por 90 dias.
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Por todo o exposto estamos propondo a sustaçâ'o dessa
Portaria, acrescentando que a perman g;ncia deste instrumento no
gimbito do Executivo Municipal fere também as diretrizes e
princípios que norteiam a organiza0o do Município, fixados no
artigo 22 da Lei Org ginica Municipal, em especial, a prática
democrática, a soberania e participação popular, a transpar?ncia
e o controle popular na a0o do governo e o respeito à autonomia
e à independ g;ncia de atuaç'ào das associaçeles e movimentos
sociais.

Contamos pois, com o apoio dos demais membros desta
Casa para aprova0o desta proposiçâ'o

Sala de Sessbes, 7,,r de f	 o de 1995
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